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             الكشوف ليست نهائية                  

 

      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       ــــــــــــــــــــــــــم                اللجنه   االســـــــــــ

1- ................................ 

2 .................................... 

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  ابتسام احمد هاشم خميس الديب  .1

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  صالح مصطفى صقرابرار   .2

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  اروى عمر ابراهيم عمر امين محمد ال  .3

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  اروى محمد عبدالغنى عطيه محمد  .4

 اريج ايمن عبدالمنعم عبدالرؤف طه  .5
(, 2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -االنسان)الفرقة األولى حقوق 

 (2ف -مبارزة)الفرقة األولى 
  

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  اسراء ابراهيم عبدالبارى االشمونى  .6

   (1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) اسراء اشرف زكريا على السنهورى  .7

     اسراء السيد عطيه السيد الطويل  .8

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  اسراء امام محمد امام  .9

     اسراء ايمن رياض الحليسى  .10

     اسراء ايمن محمد محمد محمد الوكيل  .11

     اسراء بسيونى ابوالحسن خليل ابراهي  .12

     اسراء تامر عبدالمنعم توفيق السيد  .13

     اسراء حسين احمد على السايس  .14

     اسراء سعد مسعد الدقره  .15

     اسراء سالمه عبدالرحمن محمد عمران  .16

 اسراء عبدالعزيز محمد عبدالحميد خط  .17
(, مسابقات الميدان 1ف -مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 

 (1ف -()الفرقة األولى 1والمضمار)
  

     اسراء مبروك صبحى محمد دومه  .18

     اسراء محمد صالح محمد شادى  .19

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  اسراء محمد عباس حسين جابر  .20

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) اسراء محمد عبدالسالم مبارك  .21

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  اسراء محمد فؤاد محمد صقر  .22

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  اسراء محمد محمود السيد عبدالونيس  .23

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  اسراء محمود عبدالمجيد محمد الشبرا  .24

     اسراء هانى محمد محمد يعقوب  .25

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) اسراء هشام مصطفى على خليل  .26

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, تمرينات)2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  اسراء هيثم انور على ابوعبيه  .27

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  اسراء وائل سعيد خليل عمر  .28

     اسالم حامد عبدالحفيظ بهنسى نصير  .29

     اسماء ايمن عبدالبديع نصر  .30
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 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

   (1ف -()الفرقة األولى 1مسابقات الميدان والمضمار) اسماء ايمن محمد احمد محمد ابوحسن  .31

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  اسماء رضا ابراهيم ابراهيم عبدالفتاح  .32

 اسماء رضا على عبدالشافى على السيد  .33
(, 2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (1ف -()الفرقة األولى 1مسابقات الميدان والمضمار)
  

 توفيق على الفاراسماء سعيد محمد   .34
 -(, مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (2ف
  

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  اسماء على محمد محمد المنشاوى  .35

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  اسماء محمود مرسى احمد ابوكريمه  .36

     على سليمان الغنام اكرام شكرى  .37

     االء احمد عبدالجواد عبدالجواد الص  .38

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  االء اسماعيل على على شكر  .39

     االء السيد عبدهللا السيد محمد  .40

     االء حمدى حسن عبدالحليم ملعب  .41

 االء سمير عبدالحميد صالح حجازى  .42
(, مسابقات الميدان 2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -الفرقة األولى حقوق االنسان)

 (1ف -()الفرقة األولى 1والمضمار)
  

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  االء صالح السيد فتوح السيد  .43

     االء عبدالعزيز احمد الطناحي  .44

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  صالحاالء عبدهللا صالح   .45

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  االء عبدالمقصود ياسين خضر  .46

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) االء فتحى وحيد حسين جاد  .47

     االء ماهر مصطفى ابوعماره  .48

     االء محمد فتحى ابراهيم احمد  .49

     محمد عمرو االء محمود عبدالعزيز  .50

     االء محمود محمد سعيد عمار  .51

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  االء مصطفى محمد ابوالعباس  .52

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  الشيماء دسوقى عبدالعليم محمد عتلم  .53

   (1ف -األولى مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة  امال سعد اسماعيل سعد السنيطى  .54

 امال هشام حلمى عبدالملك البشرى  .55
()الفرقة 2(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 

 (2ف -األولى 
  

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  امانى محمد ابراهيم نواره  .56

   (1ف -األولى ()الفرقة 1تمرينات) امانى محمد حسين ابراهيم بدار  .57

     امانى ناصر ماهر محمود العطار  .58

     امل ابراهيم محمد احمد ابوالنجا  .59

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  امل السيد عبدالرحمن العيسوى خضر  .60
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 امل امين حسين سالمان  .61
 -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى 

 (1ف
  

     امل سمير حامد على نقريش  .62

     امل على مصطفى شبانه  .63

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  امل نشات ابراهيم عبدالمعطى العريا  .64

     امنيه احمد امين حسن على  .65

     امنيه اشرف محمد عطيه الشناوي  .66

   (2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  امنيه رضا محمد ذكى  .67

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  امنيه ماجد عبدالحفيظ ابراهيم رمضا  .68

     امنيه ماهر عبدالعزيز عبدهللا ابوا  .69

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  امنيه محمد حسن حسين  .70

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  اميره الشاذلى محمد عبدالصمد  .71

     اميره حماد ياسين كيالنى حماد  .72

     اميره خالد محمد كمال نواره  .73

     اميره صبحى ابراهيم شويقى  .74

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  اميره كمال عيد عالم  .75

     اميره محمد عبدالمعبود االجهورى  .76

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  اميره محمود احمد الششتاوى  .77

   (1ف -األولى مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة  اميره نبيل رزق النجار  .78

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  انغام ايهاب رجب السيد سليم البدوي  .79

 انغام محمد عبدالهادى عتلم  .80
 -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى 

 (1ف
  

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  اهله احمد محمد محمد يونس  .81

     ايات حسام محمد محمد الشين  .82

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  ايمان احمد عبدالمنعم عبدالفتاح بد  .83

     ايمان السيد عطيه احمد مهدل  .84

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  ايمان المصرى محمد حامد المصرى  .85

 ايمان ايمن محمد محمد صالح خليف  .86
()الفرقة 1(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

 (1ف -األولى 
  

   (1ف -التدريب الرياضي)الفرقة األولى (, مدخل في 2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  ايمان رضا طه ابراهيم الوسيمى  .87

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  ايمان صفوت عبدالمنعم محمد جامع  .88

     ايمان عبدالعزيز يوسف يوسف شيحه  .89

   (2ف -األولى (, مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  ايمان عبدالناصر على نصر ربيع  .90
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 بالحروف

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  ايمان على عبدالغنى ابراهيم ملوه  .91

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  ايمان محمد محمد خليل  .92

     ايمان محمود فوزى عبدالجواد الفخرا  .93

 ايمان ياسر مجاهد عبدالوهاب مجاهد  .94
(, التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى 

 (2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 2ف -
  

     ايناس طه طه خروب  .95

     ايه ابراهيم بدران سالم بدران  .96

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  ايه ابواليزيد رياض ابواليزيد برجل  .97

     ايه اسماعيل بيومى اسماعيل الغايش  .98

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  ايه بهجت سيداحمد ابراهيم الدسوقى  .99

     ايه خالد محروس احمد  .100

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  ايه رضا عبدالعزيز ابوشادى  .101

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  ايه صبحى عبدالوهاب عبدالعزيز  .102

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  ايه صبحى مرعى اسماعيل الصعيدي  .103

     ايه عبدالحق درويش الجيالنى  .104

   (2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  ايه على على حسن عبدالنبى  .105

   (2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  ايه على على مصطفى العجيزى  .106

     ايه عمرو عبدالقادر محمد عيطه  .107

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  ايه فرحات احمد اى الدين  .108

     ايه محمد امين فرج محمود  .109

     ايه محمد عبدالمولى حميده  .110

     ايه محمد محمد عبدالغنى الجزار  .111

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  ايه مرسى محمد مرسى حماد  .112

     ايه مفيد محمد محمد قنديل  .113

     ايه وليد بسيونى غنيمى  .114

     بركسام وحيد عزمى شنوده  .115

     بسمه السيد محمد حسن نورالدين  .116

     بسمه عبدالمنعم عبدالسالم عبدالهادى  .117

     بسمه مصطفى المحمدى الخنيزى  .118

     بسنت خالد عبدالعزيز محمد هتهوت  .119

   (2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 2ف -الرياضية)الفرقة األولى أصول التربية  بسنت عالءالدين عبدالمنعم ابراهيم  .120
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 بالحروف

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  بسنت ماجد عبدالفتاح محمد  .121

 جمعهبسنت محمد على   .122
(, مسابقات الميدان 1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (1ف -()الفرقة األولى 1والمضمار)
  

     بسنت نشات بهى الدين السيد المال  .123

   (1ف -مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى  بسنت هانى نبيل محمد الجيزاوى  .124

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  عبدالمقصود سيد احمدبوسى عادل   .125

     تسنيم بليغ حمدى الششتاوى حبسه  .126

     تسنيم منصور احمد منصور خليل  .127

     تقى ابراهيم محمد ابراهيم زايد  .128

     تقى سامح عبدالباسط زيدان  .129

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  تقى طارق احمد عبدالحافظ  .130

     تقى عبدهللا ابوالفتوح محمد عطيه  .131

   (2ف -()الفرقة األولى 2سباحة) تقى محمد يوسف السواق  .132

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  تهانى عبدالعزيز صادق عبدالعزيز كس  .133

     جنه محمد محمد الشيخ الصاوي  .134

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) جهاد رامى عبدالحميد محمد الوكيل  .135

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  جهاد صالح على محمد عبدالعزيز  .136

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  جهاد عبدالقادر عبدالحى قديس  .137

 جهاد ماجد ابوالمجد عثمان غزال  .138
(, مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى 2ف -مبارزة)الفرقة األولى (, 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (2ف -
  

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  حبيبه ابراهيم فتح هللا السجينى  .139

     حبيبه جالل ابراهيم النحراوي  .140

     حبيبه جمال محمد عباس محروس  .141

 حبيبه حسام الدين على حسن نصار  .142
(, 2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 2ف -للرياضيين)الفرقة األولى التشريح الوظيفي 

 (2ف -مبارزة)الفرقة األولى 
  

 حبيبه خالد عبدالرحمن عبدالهادي  .143
(, مدخل 2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى 

 (2ف -في االدارة الرياضية)الفرقة األولى 
  

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  حبيبه طارق عبدهللا محمد الجرف  .144

     حبيبه عبدالرازق محمد عبدالنبى  .145

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  حبيبه محمد ابراهيم السعيد المزين  .146

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) حبيبه محمد لطفى على شومان  .147

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  حبيبه محمد محمد الطريجي  .148

     حبيبه هشام جمال الدين عبدالوهاب م  .149

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  حسناء جمال يوسف محمد ناصر  .150



                 

                                6                                                                                                                                                                                                                            

 
             الكشوف ليست نهائية                  

 

      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             
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 بالحروف

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  حسناء عزت السيد على موسي  .151

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  حفصه عبدالرحمن محمد عبدالدايم  .152

     حنان محمد شعبان التهامى السيد  .153

   (2ف -مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى  جعفرحنين ابراهيم رشاد محمد   .154

 حنين عبدالحميد شوقى عبدالحميد  .155
(, مدخل في االدارة 2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (2ف -الرياضية)الفرقة األولى 
  

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  حنين على عبدالغنى عبدالمجيد حموده  .156

     حنين محمد محمد خليل صحصاح  .157

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  حنين محمود السيد محمد حرب  .158

     خديجه فؤاد احمد محمد البيومى  .159

 خلود ابراهيم ابراهيم اسماعيل  .160
 -الرياضي)الفرقة األولى (, مدخل في التدريب 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى 

 (1ف
  

     خلود حمدى احمد محمد البريمى  .161

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  خلود عيد سعيد محمود مصطفى  .162

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  داليا ايمن محمد شاكرعبدالعاطى الن  .163

     داليا رفاعى محمد محمد رفاعى  .164

     السيداحمد خاطرداليا مصطفى فؤاد   .165

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  دعاء ابراهيم عوض محمد مبارك  .166

     دعاء احمد مسعود على هندي  .167

   (1ف -()الفرقة األولى 1مسابقات الميدان والمضمار) دعاء محمد احمد رضوان  .168

 دنيا ابوالمجد نصر عوض  .169
 -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -انجليزية)الفرقة األولى (, لغة 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (2ف
  

   (2ف -لغة انجليزية)الفرقة األولى  دنيا احمد السيد محمد بدر  .170

     دنيا السيد خميس محمود ابوعطيه  .171

     دنيا ايمن صبحى عبدالفتاح القديم  .172

     دنيا عبدالفتاح عبدهللا عبدالفتاح  .173

 احمد الزيات دنيا عبدالمنعم فتحى  .174
(, 2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى 

 (2ف -لغة انجليزية)الفرقة األولى 
  

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  دنيا عطيه عطيه الشربينى عطا هللا  .175

   (2ف -الفرقة األولى حقوق االنسان) دنيا محمد فرج محمد الجزار  .176

 دنيا وائل كامل فايد  .177
 -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى 

 (2ف
  

     دينا ايمن السيد عثمان الهندى  .178

     دينا ايمن يحى احمد الكومى  .179

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  دينا خالد احمد السيد االبيارى  .180
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 بالحروف

     دينا صالح اسماعيل احمد جمعه  .181

     دينا عاطف جابر سالم  .182

     دينا عماد شعبان متولى البشبيشي  .183

     دينا ماهر البيلى القواس  .184

     دينا يحى حسين اسماعيل القصاص  .185

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  ذكرى شبل مختار العدوى  .186

     رانيا ابراهيم عبدالمعطى على الشاع  .187

     رانيا حسن ابراهيم حسن محمود  .188

   (1ف -التربية الرياضية)الفرقة األولى (, مدخل وتاريخ 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  رانيا سيف محمد سيف عساف  .189

     راويه احمد حماد عبدالغنى عبدالداي  .190

     رحاب احمد عبدالرؤف عبدالحميد جاوي  .191

   (2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  رحاب رجب محى محمد حسانين  .192

     رحاب رضا محمد الشوربجى  .193

   (2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  رحمه حسن حسن عطيه صدقه  .194

     رحمه خالد ابراهيم ابراهيم الدبشه  .195

   (2ف -لغة انجليزية)الفرقة األولى  رحمه خالد احمد السيد حبيب  .196

     رحمه فتحى ابراهيم احمد دنيا  .197

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  رحمه مصطفى محمد محمد الهجان  .198

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  رشا عبدالفتاح احمد عيسى  .199

     رضوى احمد سليمان احمد سليمان  .200

     رضوى حسين الشافعى الشافعى ابراهيم  .201

     رضوى محمد رشاد توفيق القصراوي  .202

     هيكل رضوى مهدى محمد مهدى  .203

   (1ف -مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى  رقيه مجدى ابراهيم ابوشوشه  .204

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  رقيه محمد حسين فتح هللا عيسى  .205

     رقيه محمد شعبان محمود ابوموسى  .206

   (1ف -األولى  مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة قيه مصطفى مصطفى عبدالفتاح الصوار  .207

     رنا ابراهيم صالح شنيشن  .208

     رنا جمال محمد ابراهيم الشيشينى  .209

     رنا حجازى طه محمد تركى  .210
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   (2ف - حقوق االنسان)الفرقة األولى رنا رافت احمد خضر  .211

     رنا رفعت على الشناوى  .212

 رنا محمد يحيى مجاهد الصيفى  .213
(, مبارزة)الفرقة 2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز)

 (2ف -األولى 
  

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) رنا هشام محمد محمد نجم  .214

     رنا وليد مختار السيد سعد  .215

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  رنيم محمود مصطفى عبدالنبى حسين  .216

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  روان ابراهيم محمود ابوشادى  .217

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  روان احمد السعيد الزواوى  .218

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  روان اسامه السيد بسيونى حسنين  .219

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  روان اشرف حامد عثمان السيد الساعى  .220

     روان السيد عبدالواحد بيومى  .221

 روان امين محمد محمود  .222
(, مدخل في التدريب 2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -لغة انجليزية)الفرقة األولى 

 (1ف -الرياضي)الفرقة األولى 
  

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -مبارزة)الفرقة األولى  عبدالفتاح قطب عبدالحافروان حماده   .223

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) روان رزق سعد السيد رزق  .224

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى (, 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  روان صبحى احمد اليمانى باطه  .225

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  روان عبدالسالم عبدالسالم بدره  .226

     روان عبدالهادى صبحى عبدالهادى مبر  .227

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  روان على احمد رمضان الشيخ  .228

     روان محمد السيد طه خليفه  .229

     روان محمد المحمدى محمد جميل  .230

     روان محمود عطيه صالح  .231

     روان وليد محمد محمد دغيم  .232

     رودينا محمد على عبدالقادر  .233

     رويدا محمود عبدالحميد شحاته عبدال  .234

     ريم اسامه عبدالفتاح خليفه  .235

     عبدالسالم ابراهيم غنيم ريم اشرف  .236

     ريم جمال احمد شلبى  .237

     ريم عبدالناصر طه بيصار  .238

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  ريم فرج النبوى ابوالسعود  .239

     رينادا مجدى محمود محمد اسماعيل  .240
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 التوقيع       ــــــــــــــــــــــــــم                اللجنه   االســـــــــــ

1- ................................ 

2 .................................... 

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     ريهام السيد حسن الشعراوى  .241

     ريهام رضا سعيد محمد شعله  .242

 ريهام عبدالغفار بدير عبدالغفار عي  .243
 -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى 

 (2ف
  

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) ابورابيهريهام على صبحى   .244

     ريهام محمد ابواليزيد طه خاطر  .245

     ريهام محمد جابر المنير  .246

     ريهام محمود مسعد عبيد  .247

     ريهام يحى ابواليزيد على راضى  .248

زينب عبدالرحمن يحى عبدالرحمن   .249
 حسن

    

     زينب عالءالدين فتحى حسين ابوريه  .250

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  سارا محمود عبدالحميد ابوالنجا خضر  .251

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  ساره ابراهيم حسن محمود بدر  .252

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  ساره ابراهيم رضوان المرشدى  .253

     ساره احمد حسن فراج فراج  .254

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  ساره رافت احمد ابراهيم الشرقاوى  .255

     ساره رمضان احمد المسيرى  .256

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  ساره سعد شبل محمد خليل  .257

     ساره سعيد احمد الحداد  .258

   (2ف -االنسان)الفرقة األولى حقوق  ساره مجدى المرسى شعبان متولى  .259

     ساره محمد الحسينى ابراهيم عبده  .260

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  ساره مصطفى ابراهيم مصطفى الجعدى  .261

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  ساره موريس فكرى ترياق  .262

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  ساره هيثم مرسى حسن الشرقاوى  .263

     ساره ياسر محمد لطفى ابوبكر  .264

     سالى مصطفى انور امين الحماقى  .265

     ساندى ابراهيم السيد ابراهيم سعيد  .266

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  سلمى ايمن فتحى حجازى حجازى  .267

   (1ف -األولى ()الفرقة 1تمرينات) سلمى سامح محمد سعد الملوك  .268

     سلمى محمد عبدالرازق محمد  .269

     سلمى ياسر ربيع احمد صقر  .270
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 بالحروف

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  سما وائل ابراهيم السيد ابوزيد  .271

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -مبارزة)الفرقة األولى  عبدالسالم محمد سالمسماء   .272

     سمحاء حسام محمد محمد الشوربجى  .273

     سمر جمال على رمضان ترابيس  .274

     سمر على الشيشينى عيد العزب  .275

     سمر ناصر محمد زيدان  .276

     سميره سمير السيد احمد الفار  .277

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  سميره فوزى ابراهيم محمد  .278

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  سها عاطف البدراوى السيسى  .279

   (1ف -()الفرقة األولى 1والمضمار)(, مسابقات الميدان 2ف -مبارزة)الفرقة األولى  سهر طارق محمد متولى البرماوى  .280

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  سهيله احمد احمد تركى  .281

     سهيله اشرف محمد البحطيطي  .282

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  سهيله جمال عطيه الزهرانى  .283

     سهيله سامى عبدالحى محمد حجازى طول  .284

     سهيله وائل السيد حلمى عبدالحى  .285

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  سوزان رافت على عبدالجواد شاهين  .286

     شروق احمد عبدالخالق على العيوني  .287

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  شروق جمال سليمان الخولى  .288

   (1ف -الرياضي)الفرقة األولى مدخل في التدريب  شروق عماد يوسف هيبه  .289

     شروق ماهر هنداوى الهنداوى المصرى  .290

     شروق محمد ابراهيم ابوبكر الحشاش  .291

     شروق محمد ابراهيم ابوطاحون  .292

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  شروق محمد محمد ابراهيم  .293

     شروق وائل رشوان صابراسماعيل  .294

     السيد عرفه محمودشمس   .295

     شمس محمد فرج البواب  .296

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  شهد ياسر احمد العدلى ابوورده  .297

     شيرينا عبدالمنعم محمود ابراهيم خل  .298

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  شيماء ايمن حسين فتحى على بكر  .299

     ايمن مصطفى اللبانشيماء   .300
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 بالحروف

     شيماء خالد عوض رياض سعده  .301

     شيماء مفيد محمد ابراهيم سليمان  .302

     صفا مصطفى عبدالفتاح عفيفى  .303

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  صفاء عماد عبداللطيف خطاب عماره  .304

     صفوه شحاته عبدالعزيز خليل  .305

 ضحى البليدى محمد البليدى  .306
(, مدخل في 2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (1ف -التدريب الرياضي)الفرقة األولى 
  

     ضحى عاطف حسنى البربرى  .307

عبدالرؤف جبر عبدالرؤف ضحى   .308
 ابوحمر

    

ضحى متحت االنصارى عبدالمجيد   .309
 كساب

    

     ضحى محمد على زكريا  .310

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  ضحى وائل شوقى ابوزيد يحى  .311

     ضى محمد السيد ابراهيم صالح  .312

     عبدهللا ضى محمود عبدالخالق  .313

   (2ف -(, لغة انجليزية)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  عبير السيد عبدالمجيد الضو  .314

     عبير بالل عباده الفقى  .315

     عبير عادل عبدالعزيز احمد الفقي  .316

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  عبير كرم عبداللطيف عبدالمقصود فصا  .317

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  عبير هشام ابراهيم نعمان  .318

     عال وجدى محمد زغلول  .319

     علياء احمد مصطفى السيد خطاب  .320

     علياء ايمن محمد بشير سيد احمد رخا  .321

     علياء خالد مصطفى حسن محمد  .322

 علياء على السيد على الزنقلى  .323
 -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 1ف -الفرقة األولى مدخل في التدريب الرياضي)

 (1ف
  

     علياء محمد ابراهيم الشرقاوى  .324

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  علياء محمد محمد السيد عبدهللا  .325

     علياء مصطفى عبدالعزيز فارس  .326

     عنان السيد فوزى محمود العزوني  .327

     عنان عالء محمد فؤاد  .328

     عنان محمد على هدايه نصر  .329

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  غاده السيد سعد حافظ العيسوى  .330
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 بالحروف

     غاده جمال عطا هللا القزاز  .331

     غرام عبدالسالم فرج محمد السمالوطى  .332

     فاطمه احمد احمد بدران  .333

فاطمه الزهراء حسن شفيق حسين   .334
 حسن

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 

     فاطمه الزهراء عبدالرازق محمد النجار  .335

     جمال عبدالقادر عيد فاطمه  .336

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  فاطمه رجب محمد عطوان  .337

     فاطمه سمير محمد موافى  .338

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  فاطمه عبدالرحمن كمال محمد على  .339

     فاطمه عبدالفتاح حسن سليمان  .340

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  ماجد كامل محمد عبدالوارث فاطمه  .341

 فدوى عبدالواحد محمد شومان  .342
()الفرقة األولى 1(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

 (1ف -
  

   (1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) فرحه معتز احمد فريد زهيرى  .343

     فردوس محسن فؤاد يوسف الشافعى  .344

     فلاير احمد نبيل الباجوري  .345

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  فريده عادل محمد الرشداوى  .346

     كامليا توفيق البسيونى محمد احمد م  .347

     كريمه عاصم محمد عبدهللا المكسراوى  .348

     كريمه محمد مسعد محمد شطا  .349

     لبنى محمد زكريا عبدالرحمن  .350

     ماجده محمد مصطفى الدهراوي  .351

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  ماهينور مدحت عبدالمنعم عبدالرحمن  .352

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  مرام عبدالرحيم محمود محمد حسين  .353

 مروه حماده عبدالوهاب عبدالقادر  .354
(, لغة 2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -األولى ()الفرقة 1تمرينات)

 (2ف -انجليزية)الفرقة األولى 
  

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) مروه محمد محمد المصيلحى  .355

     مروه محمود ابراهيم حجازى  .356

     مروه محمود محمود بدوى الشناوى  .357

   (2ف -الرياضة)الفرقة األولى فسيولوجيا  مريم ابراهيم احمد عبدالغني  .358

     مريم ابراهيم السيد اليمانى  .359

     مريم ابراهيم عبدالجليل على  .360
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     مريم احمد عبدالحميد ابوحجر  .361

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  مريم اسامه محمد عطيه  .362

     مريم السيد ابوزيد سحلوب  .363

     مريم ايمن عمر خطاب  .364

     مريم جمعه بدير المسيرى  .365

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) مريم زكريا السيد العمرى  .366

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى (, 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  مريم سمير رمضان محمد ابوزيد  .367

     مريم صبحى عبدالفتاح حنفى ابراهيم  .368

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  مريم عبدالباسط عبدالرحمن حسن المك  .369

     مريم عبدالجواد رمضان شفيق عبدالجو  .370

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  مريم عبدالرحمن السيد محمد خطاب  .371

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  مريم عبدالقادر عبدالحميد مصطفى شم  .372

     مريم عبدهللا شكرى الخطيب  .373

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  مريم عبدالناصر عبدالهادى متولى فر  .374

     مريم عصام عبدالسميع محمد الليثى  .375

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  مريم فتحى احمد كامل عباس ابراهيم  .376

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  مريم فيصل العزب القط  .377

   (2ف -(, التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  مريم محمد زكى زكى ابوالجار  .378

   (2ف -(, مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى 2ف -الرياضية)الفرقة األولى أصول التربية  مريم محمد سليمان محمد عيد  .379

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, جمباز)2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  مريم محمد عادل شاكر عالم  .380

     مريم محمد فوزى عبدالعزيز  .381

     مريم محمد فوزى عبدالمقصود عماره  .382

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) مريم محمد محمدى وهبه  .383

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  مريم مصطفى محمود محمد السحيمى  .384

     مريم نبيل الدسوقى محمد عبده  .385

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  مريم ياسر محمد ربيع النجار  .386

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) احمد منير التطاوى مريهان  .387

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  مشاعل خالد ابراهيم قطب مصطفى  .388

     منار ابراهيم سيد احمد ابراهيم عزا  .389

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  منار السيد محمد السيد الحضرى  .390
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 بالحروف

     منار بشير صبحى بسيونى حسن بدر  .391

     منار سمير امين يحي  .392

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -مبارزة)الفرقة األولى  منار مؤمن جالل حجازي  .393

     عبدالسميع عبدالهادى طولمنار محمد   .394

     منار محمد محب على السكرى  .395

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) منار مصطفى محروس محمد المدوحس  .396

     منه احمد عبدالفتاح عطيه  .397

     منه هللا احمد السيد االقرع  .398

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) منه هللا سعيد عبدالسالم ابوموسى  .399

     منه هللا مجدى محمد عبدالعزيز الصق  .400

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  منه هللا محمد عبدهللا عبدالرحمن  .401

     منه هللا مراد ابراهيم غنيم  .402

 منه هللا ممدوح مصطفى محمد شعت  .403
(, مدخل وتاريخ التربية 1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

 (1ف -الرياضية)الفرقة األولى 
  

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  منه هللا مهدى ابراهيم محمد  .404

     منه ايمن محمد محمد  .405

     منه مجدى محمد شحاته يحى  .406

     منه محمد مصطفى ابوديوان  .407

     منه نادر حمزه محمد الشربينى  .408

     منى احمد محمد ابوهيف  .409

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) محفوظ عبدالشافى جمعه منى اشرف  .410

     منى خالد احمد لعج  .411

     منى محمد ابراهيم ابراهيم ابوالسعو  .412

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  مها ابراهيم محمد علوش  .413

     مها حسين حسن السالمونى  .414

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  مها عادل شبل الجميزى  .415

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  مها عبدهللا احمد شمس  .416

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) مى رافت محمد امين الصيفى  .417

 مى عبدالتواب عبدالعزيز عبدالتواب  .418
(, مبارزة)الفرقة 1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (2ف -األولى 
  

     مياده عالء رشدى عبدالفتاح الهندى  .419

     ميار جمال سعد محمد الفاره  .420
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     الصيفىميار عنتر السيد   .421

     ميار محمد عبدالرحيم ابراهيم محمد  .422

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) ميار محمد مبروك سيد احمد البربرى  .423

     ميراى رفعت يوسف اسعد حنا  .424

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  ميرنا احمد مصطفى داود  .425

     ميرنا المتولى محمد ابوعوف  .426

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  جاد حسن جادميرنا محمد   .427

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) ميرنا محمد فؤاد محمد عبدالحميد  .428

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) ناديه اسامه محمد عوض  .429

     عبدالحميد ابراهيناديه سلطان سمير   .430

     ناديه محمد ابراهيم عبدالنبى  .431

     ناديه محمد على الغنام  .432

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  ناريمان رافت جبر بدر  .433

     نانسى اسامه محمد فوزى النوحى  .434

     نانسى تامر عبدالجواد زكريا عون  .435

   (2ف -الفرقة األولى حقوق االنسان) نانسى ربيع عنتر عطيه  .436

     نانى يسرى مصطفى محمد زهره  .437

     ناهد محمد الشحات مراد  .438

     ناهد محمود عبدالمقصود حسين  .439

     نجاح ابراهيم عبدالفتاح على عقل اب  .440

     نجالء ثروت محمد السعيد  .441

     نجالء صالح حسن الشوبرى  .442

     نجيه حاتم عبدالعزيز ابوشادى  .443

     رشدى مبروك عبدالمنعم ابوكريمهندا   .444

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) ندا طارق محمد عبدالحليم غالى  .445

     ندا عماد عبدالصادق سعد الدين  .446

     ندا فريد على فريد الزيات  .447

     ندا محمود على عبدالعال بده  .448

   (2ف -األولى حقوق االنسان)الفرقة  ندى ابراهيم السباعى عبدالستار على  .449

 ندى اشرف ابراهيم عبدالعزيز  .450
(, مدخل في االدارة 2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (2ف -الرياضية)الفرقة األولى 
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     ندى اشرف عبدالغنى امام عامر  .451

     ندى ايمن عنتر حسن خليفه  .452

   (1ف -()الفرقة األولى 1مسابقات الميدان والمضمار) ندى بسيونى السيد على عبدالعزيز  .453

     ندى حمدى حامد عبدالشافى  .454

     ندى شبل سعيد فريد زلهف  .455

     ندى شريف محمد محمد الجزار  .456

     محمد غالى ندى طارق المغاورى  .457

     ندى عالء محمد احمد سليم  .458

     ندى عماد شعبان عبدالغفار مصطفى  .459

     ندى محمد ابراهيم متولى محمد  .460

     ندى محمد احمد ابراهيم عبدالمولى  .461

   (1ف -مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى  ندى محمد الششتاوى المحمدى قنديل  .462

     ندى محمود فاروق محمود ابوالمجد  .463

     ندى مصطفى فؤاد السيد الساعى  .464

     ندى مصطفى فؤاد مصطفى جمعه  .465

     ندى وجدى عبدالرحيم مخيمر  .466

     نرمين السيد محمد سيد احمد ابوحطب  .467

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) نرمين محمد على عبدالفتاح العيسوى  .468

     الحسنيننعمه بالل صالح   .469

   (1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) نغم السيد على راضى  .470

   (1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) نفين عبدالعال حسين جنيدى  .471

     نها سامى متولى السيد عثمان  .472

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  نهاد بالل محمد على موسى  .473

     نهال السيد محمد السيد بحيرى  .474

     نهال عالءالدين محمد عمار  .475

     نور حسام محمد الصرفى عبدالحميد سع  .476

     نورا اسامه عبدالمحسن عفيفى الفقى  .477

     نوران عماد محمد الدمرداش شلبى  .478

   (1ف -مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى  نورسين خالد على حسن موسي  .479

     نورهان ابراهيم جميل الخولى  .480
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     نورهان الراعى محمد الراعى ابراهيم  .481

     نورهان ايهاب عبدالمعبود عماره  .482

     نورهان بدر عوض يوسف سعد  .483

   (1ف -األولى ()الفرقة 1تمرينات) نورهان جالل شبل محمود حماد  .484

     نورهان صبحى عبدالشافى السجيعى  .485

     نورهان عصام سعد محمد الحلو  .486

     نورهان على محمد على الطوخى  .487

     نورهان على محمد على سليمان  .488

   (1ف -()الفرقة األولى 1مسابقات الميدان والمضمار) نورهان محمد عسران محمود السيد  .489

   (1ف -مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى  احمد االعصر نورهان محمد محمد  .490

     نورهان وليد سليمان عبدهللا الكومى  .491

     نوليا فتحى رجب السعيد خطاب  .492

   (2ف -مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى  نيرمين حامد بركات عطيه  .493

     نيره سعد سعد الجداوى  .494

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  الهطيلنيره على على   .495

     نيللى طارق محمد عيسى  .496

     هاجر ابراهيم على احمد قرقر  .497

     هاجر احمد شعبان علم الدين  .498

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  هاجر اشرف ابراهيم شعبان ابراهيم  .499

     هاجر السيد عنتر عيد الشاذلي  .500

     عاصىهاجر ايهاب صالح   .501

     هاجر بسيونى مرسى بسيونى عكاشه  .502

     هاجر سامح محمد غمرى  .503

     هاجر سعد فرج عميره  .504

     هاجر عادل حنفى محمود مصطفى  .505

     هاجر عبدالحميد رمضان سالمه  .506

     هاجر عبدالمعطى مساعد سعيد  .507

     هاجر عزت عرفات البرقى  .508

     هاجر فتحى ابراهيم العتربى حسين  .509

     هاجر محمد السيد احمد عمار  .510
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     هاجر محمد جمال موسى محمد  .511

     هاجر محمد عبدالحفيظ تركى  .512

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  هاجر محمد على مصطفى بدر  .513

     هاجر محمد محمد الجبالى  .514

     هاجر محمود فوزى عبدالسالم حسنين  .515

     هاجر مصطفى محمد عثمان عزب عثمان  .516

     هاله احمد السيد عبدالسالم عبدالعا  .517

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) هايدى احمد ابراهيم اسماعيل ابواحمد  .518

     هايدى الحسينى سيداحمد راشد  .519

     هبه انور ابراهيم حسينى  .520

     هبه سامى درويش عبده  .521

     هبه سيد محمد محمد شحاته  .522

     هبه عبدالعال طايل غالى الهنداوى  .523

     هبه عبدالقادر محمد السعيد باشا  .524

     هبه عرفه شكرى عرفه هاشم  .525

     هبه محمد احمد محمد الجمل  .526

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -الفرقة األولى ()1جمباز) هبه محمد السيد محمد سعد  .527

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  هبه وهبه محمد المكاوى  .528

     هدى احمد قاسم توفيق عبدالونيس  .529

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) هدى اشرف ربيع عبدالدايم  .530

     هدى رزق حسن عبدالحميد خضر  .531

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  هدى فهمى فهمى السيد  .532

     هدير احمد امين عبدالحميد يمن  .533

     هدير احمد محمد ابراهيم غنيم  .534

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  هدير ايهاب محمد رمزى محمد اسماعيل  .535

     هدير سامى حسن عبدالرحمن عامر  .536

     هدير يوسف ابراهيم ابوالعزم  .537

   (1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) هديل ادم سالم مصطفى زايد الدقله  .538

     همس عبدالعزيز عبدالفتاح الروينى  .539

     همس هانى محمد محمد عبيد  .540
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   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       ــــــــــــــــــــــــــم                اللجنه   االســـــــــــ

1- ................................ 

2 .................................... 

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     هناء محمد سعيد محمد فنون  .541

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) هند اشرف الصادق احمد رخا  .542

     هند محمد رشاد ابراهيم خلف  .543

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) هند محمد عبدالستار خطاب  .544

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  هند محمود ممدوح عكاز  .545

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  هويدا حازم رمضان عالم  .546

     وسام ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم يو  .547

     وسام حمدى حامد محمد امين  .548

     وسام سامى محمد اسماعيل  .549

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) الكومى ابوركبوفاء خيرى عبدالوهاب   .550

 وفاء على حسن عبدالقادر ابراهيم  .551
(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى 

 (2ف -األولى 
  

     وفاء محمد السيد حماد سالم  .552

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) والء خالد كمال رزق  .553

     يارا طارق فوزى القمرى  .554

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  يارا ماهر رمضان محمد عيد  .555

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  ياسمين السيد العجمى اسماعيل  .556

     عبدالجوادياسمين ايمن محمد   .557

     ياسمين بصيرى فوزى السيد الخياط  .558

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) ياسمين صابر الدسوقى سعد المنصورى  .559

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  ياسمين محمد حسن ابراهيم سالمه  .560

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  يسر السيد مسعود السيد عطيه  .561

     يمنى فاروق عبدالحليم ابراهيم ابوز  .562

     يمنى محمود خميس عبدالمطلب  .563
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   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       ــــــــــــــــــــــــــم                اللجنه   االســـــــــــ

1- ................................ 

2 .................................... 

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

الدرجه 
 بالحروف

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجه
 الجلوس

 البات باقيات لالعادةط-ثانيا :  

()الفرقة 2(, تمرينات)1ف -()الفرقة األولى 1(, تمرينات)1ف -الفرقة الثانية التربية الحركية)  
()الفرقة 3(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -الثانية 
(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -الثانية 

(, مسابقات 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -, كرة اليد)الفرقة الثانية (2ف -
 -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -()الفرقة الثانية 3الميدان والمضمار)

 (2ف

  اسراء اسامه محمد محمد الشال

()الفرقة 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية   
(, مبادئ الصحة 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -الثانية 

 (2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

  امانى عباس محمد عباس محمد

(, 2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 2تمرينات)

(, طرق تدريس والنقد في التربية 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -الثانية 
(, كرة 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف - الرياضية)الفرقة الثانية

(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة 1ف -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 2ف -اليد)الفرقة الثانية 
(, مسابقات الميدان 1ف -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -الثانية 

 (2ف -()الفرقة الثانية 4والمضمار)

امنيه خالد عباس سيد احمد 
 السيد

 

(, 2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات)

وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة (, مدخل 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف
(, مسابقات الميدان 1ف -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -األولى 

 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4والمضمار)

امنيه شاكر طه زيدان 
 الطنطاوى

 

()الفرقة األولى 1(, تمرينات)1ف -(, تايكوندو)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, مبادئ الصحة 1ف -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)1ف -

 (2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

  اميره عيد فتحى عيد البدوى

()الفرقة 2(, جمباز)1ف -ولى ()الفرقة األ1(, تمرينات)1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, علم الحركة 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -الثانية 

 (2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 

  اميره محمد عبدالقادر سعدالدين

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -الثانية االعداد البدني)الفرقة   
 -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

()الفرقة 4(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
 (1ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية (, مناهج 2ف -الثانية 

ايمان جمال عبدالرحمن متولى 
 الخولى

 

(, 2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2تمرينات)

(, 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -رقة الثانية ()الف4(, سباحة)2ف
 -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

  ايمان سعيد محمد شعبان مرعى

(, 2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -رقة الثانية االعداد البدني)الف  
 -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2تمرينات)

(, علم الحركة فى المجال 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف
(, مناهج التربية 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف - الرياضى)الفرقة الثانية

 (1ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

  ايمان عبدالرحيم عبدالغفار ميبر

(, 2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -الثانية  ()الفرقة2(, تمرينات)1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات)

(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -األولى 

  ايمان مجدى محمد العيسوى

(, 2ف -لتعليم)الفرقة الثانية (, تكنولوجيا ا1ف -التربية الحركية)الفرقة الثانية   
()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات)

(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 1ف -
 (1ف - (, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية2ف -الثانية 

ايمان محمد محمد جالل 
 عبدالعزيز
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 التوقيع       ــــــــــــــــــــــــــم                اللجنه   االســـــــــــ

1- ................................ 

2 .................................... 

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

الدرجه 
 بالحروف

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجه
 الجلوس

(, 2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الفرقة الثانية االعداد البدني)  
 -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2تمرينات)

(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)2ف
(, 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 2ف -المجال الرياضى)الفرقة الثانية  (, علم الحركة فى2ف -

 -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف

  رانيا احمد حسن محمد قمبر

(, تايكوندو)الفرقة 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 
قة ()الفر1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -الثانية 

(, علم الحركة فى المجال 2ف -تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
(, 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -الرياضى)الفرقة الثانية 

(, مدخل في 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -لة)الفرقة الثانية كرة س
(, 1ف -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

 -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4مسابقات الميدان والمضمار)
 (1ف

  رانيا سامى احمد خضر الوزان

()الفرقة 2(, جمباز)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -الثانية 

 -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف - ()الفرقة الثانية3مسابقات الميدان والمضمار)
 (1ف

  رنا حمدى جمال السيد ابراهيم

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف
 -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

  رنا محمد سعد شلبى

(, تايكوندو)الفرقة 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -لبدني)الفرقة الثانية االعداد ا  
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 
()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)

(, 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -ة الثاني
 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4سباحة)

(, 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف
(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة 1ف -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 2ف -الثانية  كرة اليد)الفرقة

(, مسابقات الميدان 1ف -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -الثانية 
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4والمضمار)

يم ريم عبدالعزيز عزب ابراه
 العشماوى

 

(, 2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات)

الصحة (, مبادئ 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -
(, مسابقات 1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

 -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -()الفرقة الثانية 3الميدان والمضمار)
 (2ف

ريم محمد مصطفى ابراهيم 
 عبدربه

 

(, تكنولوجيا 1ف -بية الحركية)الفرقة الثانية (, التر1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4سباحة)
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -ة (, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثاني2ف

(, مناهج التربية 2ف -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -الثانية 
 (1ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

سلوى ابراهيم محمد ابراهيم 
 الجبالى

 

(, تكنولوجيا 1ف -ية (, التربية الحركية)الفرقة الثان1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, طرق تدريس والنقد في 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف
(, 2ف -اضى)الفرقة الثانية (, علم الحركة فى المجال الري2ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

(, مسابقات الميدان 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -كرة اليد)الفرقة الثانية 

  سها خالد فتحى فرج
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             الكشوف ليست نهائية                  

 

      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       ــــــــــــــــــــــــــم                اللجنه   االســـــــــــ

1- ................................ 

2 .................................... 

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

 (1ف -()الفرقة الثانية 3والمضمار)

الدرجه 
 بالحروف

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجه
 الجلوس

(, تايكوندو)الفرقة 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 1ف -()الفرقة األولى 1(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 

 -ثانية (, جودو)الفرقة ال1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2تمرينات)
(, 1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)2ف

(, طرق تدريس والنقد في 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3سباحة)
(, 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

(, 1ف -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -تيه)الفرقة الثانية كارا
 -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

رقة (, مناهج التربية الرياضية)الف2ف -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف
 (1ف -الثانية 

صباح غريب حسنى عبدهللا 
 محمد محمود

 

(, 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -الفرقة الثانية االعداد البدني)  
(, رياضات 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)1ف -تايكوندو)الفرقة الثانية 

(, علم الحركة فى 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 1مضرب)
(, كرة سلة)الفرقة 1ف -الثانية (, كاراتيه)الفرقة 2ف -المجال الرياضى)الفرقة الثانية 

(, مسابقات الميدان 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3والمضمار)

  غاده سيف محمد سند عماره

(, تايكوندو)الفرقة 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 
قة ()الفر1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -الثانية 

(, علم الحركة فى المجال 2ف -تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
(, 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -الرياضى)الفرقة الثانية 

(, مدخل في 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -لة)الفرقة الثانية كرة س
(, 1ف -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

 -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4مسابقات الميدان والمضمار)
 (1ف

مريم اشرف ابراهيم ابراهيم 
 عمر

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, علم الحركة فى المجال 2ف -لثانية (, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة ا1ف
(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 2ف -الرياضى)الفرقة الثانية 

(, مناهج التربية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -الثانية 
 (1ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

مريم رضا قطب عبدالحميد 
 عارف

 

(, تايكوندو)الفرقة 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 
()الفرقة 1ب)(, رياضات مضر2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -الثانية 

(, علم الحركة فى المجال 2ف -تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
(, 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -الرياضى)الفرقة الثانية 
(, مسابقات الميدان 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -كرة سلة)الفرقة الثانية 

(, 2ف -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -()الفرقة الثانية 3والمضمار)
 (1ف -مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

منه هللا محمد متولى عليوه 
 متولى

 

(, 2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
()الفرقة 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, كرة 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الثانية 

 (2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -اليد)الفرقة الثانية 

نورهان محمد جمعه عبدالمجيد 
 بركات

 

(, 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)  
(, طرق تدريس والنقد في التربية 2ف -()الفرقة الثانية 4سباحة)

 -الرياضى)الفرقة الثانية  (, علم الحركة فى المجال2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

  هاجر جالل حسين حسين قاسم
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             الكشوف ليست نهائية                  
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   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       ــــــــــــــــــــــــــم                اللجنه   االســـــــــــ

1- ................................ 

2 .................................... 

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

 (2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف

 

الدرجه 
 بالحروف

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجه
 الجلوس

(, تايكوندو)الفرقة 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 
قة ()الفر1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -الثانية 

(, علم الحركة فى المجال 2ف -تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
(, 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -الرياضى)الفرقة الثانية 

(, مسابقات الميدان 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -لة)الفرقة الثانية كرة س
(, 2ف -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -()الفرقة الثانية 3والمضمار)

 (1ف -مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

هاجر مهدى محمد على 
 عبداللطيف

 

(, تايكوندو)الفرقة 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 
قة ()الفر1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -الثانية 

(, علم الحركة فى المجال 2ف -تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
(, 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -الرياضى)الفرقة الثانية 

(, مسابقات الميدان 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -لة)الفرقة الثانية كرة س
(, 2ف -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -()الفرقة الثانية 3والمضمار)

 (1ف -مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

هايدى سليمان يوسف مصطفى 
 ابوراجح

 

()الفرقة 2(, جمباز)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -البدني)الفرقة الثانية االعداد   
(, 1ف -()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 

(, كرة 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة)
(, مدخل في التدريب 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -فرقة الثانية اليد)ال

(, مناهج 1ف -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -الرياضي)الفرقة األولى 
 (1ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

  هدى محمد احمد سيد احمد

(, 2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -ية االعداد البدني)الفرقة الثان  
 -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2تمرينات)

(, طرق 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)2ف
(, علم الحركة فى المجال 2ف -انية تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الث

(, مسابقات الميدان 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الرياضى)الفرقة الثانية 
 (1ف -()الفرقة الثانية 3والمضمار)

  والء ايهاب ابراهيم محمد السقا

(, تكنولوجيا 1ف - (, التربية الحركية)الفرقة الثانية1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, 1ف -()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف
 -ية (, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثان2ف -()الفرقة الثانية 4سباحة)

(, 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف
 -(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

(, مسابقات الميدان 1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 1ف
(, 2ف -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -()الفرقة الثانية 3والمضمار)

 (1ف -مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

  ياسمين السيد عبدالعاطى حسن
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   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       ــــــــــــــــــــــــــم                اللجنه   االســـــــــــ

1- ................................ 

2 .................................... 

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

 

 

الدرجه 
 بالحروف

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجه
 الجلوس

 طالبات لهم حق أداء االمتحان من الخارج  -ثالثا :   

(, التشريح الوظيفي 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة 1ف -(, تايكوندو)الفرقة الثانية 2ف -للرياضيين)الفرقة األولى 

 (,1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -الثانية 
()الفرقة 2(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)2ف -جودو)الفرقة الثانية 

(, طرق 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)2ف -األولى 
(, علم الحركة فى المجال 2ف -تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

(, 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -نية الرياضى)الفرقة الثا
(, مسابقات الميدان 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -كرة سلة)الفرقة الثانية 

(, 2ف -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -()الفرقة الثانية 3والمضمار)
 (1ف -ية الرياضية)الفرقة الثانية مناهج الترب

 ربيعه السيد محى سليم البدوى

 

(, 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, رياضات 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)1ف -تايكوندو)الفرقة الثانية 

(, كاراتيه)الفرقة 1ف -الثانية ()الفرقة 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 1مضرب)
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 

 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 

يارا حسين السيد عبدالقادر 
 مجاهد

 

 


