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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 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     ابانوب العريان عوض عازر عوض  .1

   (1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) ابانوب جورج عازر نصرهللا  .2

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  ابراهيم عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى  .3

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  ابراهيم عطيه ابراهيم عطيه ابوسليم  .4

     ابراهيم مبروك محمد احمد يونس  .5

     ابراهيم محمد ابراهيم شهاب الدين  .6

     محمد ابراهيم محمد هبيلهابراهيم   .7

     ابراهيم محمد ابراهيم مصطفى  .8

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) ابراهيم محمد جمعه اسماعيل النفياوى  .9

   (1ف -الرياضي)الفرقة األولى (, مدخل في التدريب 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) ابراهيم محمد حسام الدين نصار  .10

     ابراهيم محمد عبدالحميد بسيونى االحول  .11

   (1ف -كرة قدم)الفرقة األولى  ابراهيم محمد محمد سالمه  .12

     ابراهيم محمد محمد مختار محمد علي  .13

     ابراهيم ناجى ابراهيم النويهى  .14

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -الفرقة األولى أصول التربية الرياضية) ابراهيم يحى ابراهيم سرحان  .15

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) احمد ابراهيم احمد السيد الجزيرى  .16

     احمد احمد عبده هالل المرسى  .17

     احمد اسامه عبدالسيد يونس  .18

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) احمد اشرف عبدالحميد ابوغزاله  .19

 محمد اسماعيل السجان احمد اشرف  .20
(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى 
 (1ف -األولى 

  

     احمد اكمل الدسوقى هواش  .21

 احمد االمام الحنفى حفنى عزام  .22
(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة 2ف -مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى 

 (1ف -األولى 
  

     احمد السيد احمد البقرى  .23

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) احمد السيد عبدالفتاح شقوير  .24

     احمد السيد عبدالقادر مدين  .25

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  احمد السيد محمد احمد صقر  .26

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) احمد الشافعى حسن عبدهللا  .27

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  احمد انور طه الزهيرى  .28

احمد ايمن محمد عبدالوهاب   .29
 عبدالمقصود حبيب

    

 احمد ايمن محمد محمد حجاج  .30
(, التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى 

 (2ف -(, لغة انجليزية)الفرقة األولى 2ف -األولى 
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 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  احمد ايهاب صدقى حسن القصراوى  .31

     احمد بلتاجى محمد بلتاجى جوده  .32

     احمد جمال العدوى سالم  .33

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  احمد جمال شوقى احمد الشيخ  .34

     احمد جمال عطيه ابراهيم  .35

   (1ف -األولى مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة  احمد جمال محمد خليفه ابوطه  .36

     احمد جمال محمد فهمى محمود النجار  .37

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) احمد حسن عبدالقادر حسن على راشد  .38

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) احمد حسين طلحه حسين  .39

   (1ف -الرياضي)الفرقة األولى مدخل في التدريب  احمد حسين عبدالفتاح بسيونى خضر  .40

     احمد حميده عبدالجواد خفاجى غنام  .41

     احمد خالد رجب محمد ضيف هللا  .42

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  احمد خالد عبدالرحيم العربى  .43

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) احمد خالد محمد الشاعر  .44

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) احمد خليل فراج على يونس  .45

     احمد راضى عبدالجليل درويش الدقرنى  .46

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) رشدى عبدالرازق عبدالرازق  احمد  .47

     احمد رضا ابراهيم ابوالعطا  .48

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  احمد رمزى عطيه سيد احمد الخياط  .49

     احمد سامى عبدالحليم ابراهيم غانم  .50

     احمد سامى محمد عريبى  .51

 احمد سعيد احمد محمد عباس  .52
مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة (, 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى 
 (1ف -األولى 

  

     احمد سمير عبدالستار عوض  .53

   (1ف -(, كرة قدم)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  احمد شتا عبدالجيد محمد المر  .54

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  احمد شحاته عبدالعال الجدوى  .55

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  احمد صابر عبدالنبى عبدهللا  .56

     احمد صالح عبدالحكيم عبدالرحيم حسن  .57

 احمد طارق احمد محمود سرور  .58
(, مبارزة)الفرقة 2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز)

 (2ف -األولى 
  

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) القرفاناحمد طارق مرسى   .59

     احمد عاطف السيد النبوى عالم  .60
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 رقم 
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الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     احمد عاطف عبدالحميد احمد قريطم  .61

     احمد عاطف محمد داود  .62

     محمد ندا البنا احمد عبدالرؤف  .63

     احمد عبدالرحمن احمد احمد الحجار  .64

     احمد عبدهللا محمود ابراهيم يوسف ا  .65

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  احمد عبدالمنعم محمد دويدار  .66

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  احمد عبدالناصر احمد مشعل  .67

   (2ف -االنسان)الفرقة األولى حقوق  احمد عبدالوهاب حمدى سالم  .68

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) احمد عسران صبحى عسران قرقر  .69

 احمد عصمت عراقى محمد الدينارى  .70
 -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى 

 (1ف
  

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -الفرقة األولى ()1تمرينات) احمد عالء عبدالغنى عمار  .71

   (1ف -(, مدخل علم النفس الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) احمد عالء فرحات الشهاوى  .72

 احمد عالء مصطفى كامل احمد  .73
(, 2ف -(, مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (2ف -()الفرقة األولى 2مسابقات الميدان والمضمار)
  

   (1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  احمد على احمد محمد صقر  .74

     احمد على حامد محمد محمود  .75

     احمد عماد عبدالمجيد عبدالفتاح شامه  .76

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) العجمىاحمد عنتر صابر   .77

 احمد عيد عبدالوهاب عبداللطيف  .78
(, فسيولوجيا 2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز)

 (2ف -الرياضة)الفرقة األولى 
  

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) احمد فتحى امين رجب طمان  .79

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  احمد فوزى فتحى الجمال  .80

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  احمد محمد احمد محمد مقلد  .81

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, تمرينات)2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  احمد محمد سلطان عيسى  .82

     احمد محمد عبدالسالم حسن شويخ  .83

   (2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) احمد محمد عبدالنبى غازى الدسوقي  .84

     احمد محمد فتحى فهمى شمس  .85

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  محمدى ابراهيم حويدقاحمد محمد   .86

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) احمد محمد محمود داود  .87

     احمد محمد محمود محمود مصطفى  .88

     احمد محمد مصطفى عبدالعال محمد  .89

   (2ف -مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى  الجروانىاحمد محمود ابراهيم محمود   .90
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   (1ف -األولى (, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) احمد محمود ابراهيم محمود السيد  .91

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  احمد محمود السيد عبدالعزيز  .92

     احمد محمود عبدالمقصود هيكل  .93

 احمد محمود عطا محمد البيلى  .94
 -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى 

 (2ف
  

     احمد محمود فطيم محمد سعد  .95

     احمد محمود محمد الصاوى  .96

 احمد محمود محمد محمود عبدهللا  .97
(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى 

 (1ف -األولى 
  

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  احمد مختار احمد رياض  .98

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  احمد مدحت فوزى احمد ابوالنجاه  .99

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  احمد مصطفى سعد عبدهللا ابوطه  .100

   (2ف -مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى  احمد مصطفى فتحى الجندي  .101

     احمد مصطفى محمد دسوقى فايد  .102

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  احمد مظهر كمال محمد فراج  .103

     احمد ممدوح محمد عبدالقادر  .104

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  احمد ناصف عبدالقوى الجالى حسين  .105

     احمد نزيه السيد احمد مرسى  .106

     احمد نشات احمدعبدالباسط ناصف  .107

     احمد هاشم محمد حسن اليمانى  .108

     حمد هانى صفوت عبدالشكور محمد ا  .109

 احمد وجيه السعيد طلبه سعيد  .110
 -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات)

 (1ف
  

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  احمد وليد السيد ابراهيم المزين  .111

     احمد وليد طلعت سالم  .112

     احمد وليد عبدالرحمن محمد عثمان  .113

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) احمد يوسف محمد يوسف الفرت  .114

     ادهم محمد سليمان التطاوى  .115

     ادهم ناصر على محمد البحار  .116

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -الفرقة األولى ()1تمرينات) اسامه السعيد محمد النجار  .117

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) اسامه السيد مصطفى السيد مرعى  .118

     اسامه خالد رمضان على قطب  .119

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  اسامه عبدالعظيم عبدهللا الصاوى محرم  .120
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2 .................................... 

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الطالبأســــــــــــــــــم 
 بالحروف

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  اسامه ماهر عبدالجواد نصير  .121

     اسامه محمد احمد دعبيس  .122

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) اسامه محمود محمد يحيى  .123

     اسامه محمود محمود السيد البهى  .124

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  اسر تامر السيد يوسف محمد  .125

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) اسالم عالءالدين السيد محمد  .126

   (1ف -الرياضي)الفرقة األولى مدخل في التدريب  اسالم محمد معاذ شمه  .127

 اسالم وائل السيد احمد عبدالعال  .128
(, مدخل وتاريخ التربية 1ف -مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 

 (1ف -الرياضية)الفرقة األولى 
  

 اشرف هانى جالل محمود  .129
 -األولى (, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى 

 (1ف
  

     اكرم محمد عطيه عاشور  .130

     الحسن سامى حسن سليمان اسكندر  .131

     سينى شكرى الحسينى عبدالرحمن طراالح  .132

   (2ف -مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى  السعيد مصطفى اسماعيل احمد فوده  .133

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  السيد عطيه ابوالمجد لطفى  .134

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  السيد لبيب السيد لبيب سعد  .135

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) السيد محمد السيد احمد نوفل  .136

     امير العزاوى حامد الشافعى  .137

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, جمباز)2ف -الفرقة األولى أصول التربية الرياضية) انس ابراهيم محمد مجاهد البسيونى  .138

     انس محمد على حسين  .139

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  اياد ابراهيم عبدالقادر السيد محمو  .140

     ايمن عبدالمنعم محمد محمد زايد  .141

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) ايمن ناصر صبحى ابوالحديد محمود  .142

     ايمن ياسر عنتر دياب شعبان  .143

     ايهاب على كامل عبدالمعطى عبادى  .144

   (2ف -الكرة الطائرة)الفرقة األولى  باسل نبيل محمد هاشم الغرباوى  .145

     باسم محمد محمد الشهداوى  .146

     احمد سالم سالمه بسام محمد البيومى  .147

     بالل طارق ابراهيم مرسى الهارونى  .148

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  بهاء الدين السيد عبدالواحد محمد الرياشى  .149

     بهاء كمال عبدالمهيمن يوسف  .150
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الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

   (1ف -مصارعة)الفرقة األولى  جالل جمال رجب عبدالحميد شعيب  .151

     جمال انيس محمد سعد  .152

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  جمال خالد جمال دبور  .153

     جمال كمال جمعه محمد عتمان  .154

   (1ف -مصارعة)الفرقة األولى  جمال هانى السعيد هاشم مطاوع  .155

 حازم محمد بسطويسى سراج  .156
(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة 1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 
 (1ف -األولى 

  

     حامد حامد عبدالفتاح خليفه  .157

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  حسام حسن ابراهيم احمد  .158

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) جويلىحسام حسن ابراهيم عبدالسالم   .159

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -مبارزة)الفرقة األولى  حسام حسن السيد حسن حنوره  .160

     حسام حسن فؤاد احمد ابوالمجد  .161

   (1ف -مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى  حسام حسن محمد محمد قايد  .162

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  السيد محمود مسلمحسام كريم   .163

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  حسام مصطفى عبدالنبى الهلباوى  .164

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) حسن اسامه حسن محمود على الطايفه  .165

 حسن ايمن حسن النويهي  .166
(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة 2ف -الفرقة األولى أصول التربية الرياضية)

 (1ف -األولى 
  

     حسن حافظ محمد رجب حافظ نجم  .167

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  حسن عبدالمعبود حسن ابوالغيط  .168

 حسن عبده حسن ابراهيم ابراهيم  .169
(, مدخل في 2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 1ف -األولى ()الفرقة 1جمباز)

 (1ف -التدريب الرياضي)الفرقة األولى 
  

     حسن وليد حسن شمس الحمراوي  .170

     حسن وليد حسن عيسى  .171

     حسين حامد حسين جعيصه  .172

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  حسين محمد حسين احمد غريب  .173

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) حسين محمد حسين حجازى  .174

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) حسين مصطفى سليمان سليمان خليل  .175

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى (, 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) حلمى ابراهيم محمد سالم البدرى  .176

     عبدالناصر عبدالرؤف عبدالحميد حمدى   .177

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  حمزه انس محمد النجار  .178

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  حمزه داود شيبه الحمد ابراهيم الشرقاوى  .179

     حمزه طارق عبدالمعبود حسن عبدالواح  .180



                 

                                7                                                                                                                                                                                                                            

 
               الكشوف ليست نهائية  

 

      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

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

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  خالد احمد محمد ابوالمحاسن عبدربه  .181

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  خالد جمال الدين نصر شعبان الطويل  .182

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) خالد جمال عبدالمعطى محمود  .183

 خالد سعد عبدالحكيم عبدالدايم محمو  .184
(, مسابقات الميدان 1ف -مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 

 (1ف -()الفرقة األولى 1والمضمار)
  

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) عبدالسميع عبدالعالخالد صالح   .185

   (1ف -مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى  خالد طارق رزق نقيطه  .186

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  خالد عصمت جمال الدين فريد  .187

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى (, 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) خالد عالء محمد عبدالعال عيد  .188

 خالد محمد احمد محمد شهاب  .189
(, مدخل وتاريخ التربية 1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

 (1ف -الرياضية)الفرقة األولى 
  

   (1ف -مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى  خالد محمد اسماعيل عبدالحفيظ اسماع  .190

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  خالد محمد عبدالوهاب سليمان الديب  .191

 خالد محمد محمد الكومى  .192
(, مدخل وتاريخ التربية 1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

 (1ف -الرياضية)الفرقة األولى 
  

   (2ف -(, مالكمة)الفرقة األولى 1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  خالد وليد ابوطالب محمد ابوطالب  .193

 رامز سامح صابر محمد ابراهيم  .194
 -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 1ف
  

     رامى شوقى عاطف روفائيل  .195

     رضا حمدى عبدالمعبود محمد بحيرى  .196

     رضا صبرى عبدالمجيد محمد المسلمانى  .197

     رضا عاطف جبر فرج جوده  .198

   (1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 2ف -مبارزة)الفرقة األولى  مضان عبدهللا رمضان مصطفى الفاضر  .199

   (2ف -األولى (, مبارزة)الفرقة 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) زكريا جرجس زكريا تادرس  .200

     زياد ابراهيم هاشم  محمد حبوه  .201

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  زياد احمد عبداللطيف بالل  .202

     زياد السيد عبدالمنعم السيد  .203

     زياد ايمن عبدالمجيد الجنجيهى  .204

     زياد محمد محمد محمد درغام  .205

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -األولى ()الفرقة 1تمرينات) سامح ياسر مصطفى كمال شعيب  .206

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) سعد ابراهيم سعد مصطفى فراج  .207

     سعد حسن سعد حسن بلح  .208

     سعيد امبابى عبدالفتاح قطب عويس  .209

     سالمه احمد سالمه فوده  .210
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الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

   (1ف -مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى  سمير مدحت محمد السيد صالح  .211

     شادى مسعد السعيد شكيل  .212

   (1ف -الرياضية)الفرقة األولى مدخل وتاريخ التربية  شاكر محمود شاكر ابراهيم  .213

 شريف ابوالسعود محمد عطيه الجعيدى  .214
(, مدخل في 2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (1ف -التدريب الرياضي)الفرقة األولى 
  

     شريف احمد محمود حامد الدغرى  .215

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -األولى ()الفرقة 1جمباز) شريف اشرف عبدالرؤف السيد خليل  .216

     شعبان الشافعى شعبان ابراهيم حسن  .217

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) صابر راضى على ابراهيم راضى  .218

   (1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 1ف - ()الفرقة األولى1سباحة) صالح طارق صالح الدين ابوسعده  .219

     ضياء هشام احمد حسن ابوالعنين  .220

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) طارق احمد عبدالحكم ابوالعلى  .221

 طاهر اشرف طاهر ابراهيم حجاب  .222
(, مدخل وتاريخ التربية 1ف -الرياضي)الفرقة األولى مدخل في التدريب 

 (1ف -الرياضية)الفرقة األولى 
  

   (1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) محمود عبدالفتاح عبدالعاطى الشورطاهر   .223

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف - ()الفرقة األولى1تمرينات) طه السيد عبدالفتاح السيد غنيم  .224

     طه سالمه طه السيد خضر  .225

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) عادل شريف عبدالجواد عبدهللا  .226

 عاصم عمر رمضان بسيونى سرور  .227
(, 1ف -األولى ()الفرقة 1(, سباحة)2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (2ف -مبارزة)الفرقة األولى 
  

     عبدالرحمن احمد بديرعلى غانم  .228

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) عبدالرحمن اسامه محمد انور على الراعى  .229

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) ماعيل اسماعيل احمد عبدالرحمن اس  .230

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) عبدالرحمن ايمن عيد المرسى عيد  .231

   (1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  عبدالرحمن جابر صالح الدين جاب هللا  .232

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  عبدالرحمن رضا محمدى السرسى  .233

     لرحمن شعبان ابواليزيد رمضان غلوعبدا  .234

     عبدالرحمن صالح محمد القاضي  .235

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) عبدالرحمن عادل عبدالمنعم العسال  .236

   (1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) عبدالرحمن عاطف عبدالمنعم ابراهيم  .237

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) عبدالرحمن على عبدالحميد محمد الدرس  .238

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  عبدالرحمن كرم فتحى محمد عبدالعال  .239

     عبدالرحمن محمد ابراهيم حنفى  .240
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   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

 عبدالرحمن محمد رمضان تزره  .241
(, 2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى 

 (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة)
  

     عبدالرحمن محمد محمد عطيه هاشم  .242

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  عبدالرحمن محمد محمد كامل  .243

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) عبدالرحمن محمد محمد مرسى  .244

 عبدالرحمن محمد محمود توفيق هارون  .245
(, 2ف -االنسان)الفرقة األولى (, حقوق 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى 

 (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة)
  

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) بدالرحمن مصطفى كساب محمود المهع  .246

     عبدالرحمن هشام محمد محمد قنديل على  .247

     عبدالرحمن وجيه عبدالمحسن محمد حمود  .248

   (2ف -الرياضية)الفرقة األولى أصول التربية  عبدالرحمن يوسف عبداللطيف عابدين  .249

     عبدالرحيم عادل عبدالرحيم محمد عثمان  .250

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  عبدالعظيم سعد عبدالعظيم البطاط  .251

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  عبدالغفار نصر عبدالغفار نصر عباس  .252

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  السيد حسن نعمان عبدالغنى  .253

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  عبدالفتاح اسامه عبدالفتاح عبدالمحسن ال  .254

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) عبدالفتاح اشرف حامد شتا  .255

     عبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد السيد  .256

     المغاورىعبدالفتاح هشام عبدالفتاح   .257

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف منصور  .258

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) عبدهللا ابراهيم فتحى مطاوع  .259

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  احمد السيد احمد نجم عبدهللا  .260

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  عبدهللا احمد عبدالعزيز الخولى  .261

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  عبدهللا احمد عبدهللا الحسينى  .262

 عبدهللا اسماعيل الدسوقى الشاعر  .263
(, فسيولوجيا 2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز)

 (2ف -الرياضة)الفرقة األولى 
  

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) عبدهللا الخطيب محمد عبدهللا المهد  .264

     عبدهللا ايمن سالمه عطيه قمح  .265

     عبدالونيس جاد هللاعبدهللا حسين   .266

     عبدهللا رافت يوسف النواجى  .267

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) عبدهللا طارق ابراهيم مصطفى سالم  .268

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  عبدهللا محمد السعيد المرغنى حشيش  .269

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -األولى ()الفرقة 1سباحة) عبدهللا محمد السعيد عبدهللا شطا  .270
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      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

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

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  عبدهللا محمد السيد السيد سليمان  .271

     عبدهللا محمد مصطفى شفيق هاشم  .272

     عبدهللا يونس سعد قمبر  .273

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -لغة انجليزية)الفرقة األولى  عبدالمجيد حسام عبدالموجود المنش  .274

     عبدالمنعم حسن عبدالمنعم مقرب  .275

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  عبدالواحد محمد عبدالواحد  حجاب  .276

     عبيد اشرف ابراهيم محمد ابراهيم  .277

     عزالدين حاتم مصطفى ابراهيم غنيم  .278

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  عزالدين محمد جمال محمد العدل  .279

     عصام حلمى اسماعيل العشرى  .280

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) عـالء السيد محمد خليفه ابوطه  .281

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -مبارزة)الفرقة األولى  عالء محمد فؤاد ابوهرجه  .282

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  عالم عونى حسينى عالم  .283

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) على السيد عبدالتواب هيبه  .284

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  على انور ابوالنور عبدالشافى  .285

   (2ف -(, مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى 2ف -االنسان)الفرقة األولى حقوق  على عبدالناصر محمد عبدالواحد  .286

     على عزيز عبدالسالم زيدان ابوصفيه  .287

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) على محمد العزب عبدالرازق الشوبكى  .288

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) على محمد خلف سعيد  .289

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) على محمد على محمد محفوظ  .290

     عماد ايمن عبدالعزيز ابراهيم عموش  .291

     عماد بشير محمد احمد  .292

     د رجائى شبل عبدالحميد الشرمبعما  .293

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  عمر احمد احمد عبدهللا  .294

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  عمر احمد السعيد احمد النجار  .295

     عمر اسامه عبدالحميد ابراهيم الوكيل  .296

   (1ف -مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى  عمر السيد محمد محرم  .297

     عمر حمدى عبدالعزيز قطب عوض  .298

     عمر خالد زكى عبدالحميد  .299

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  عمر خالد عبدهللا على  .300
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      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

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

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه التخلفمـــــــــــــــــــــــواد  أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -مبارزة)الفرقة األولى  عمر رجب مصطفى عبده الشيخ  .301

   (1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) عمر عبدالرحمن عبدالرحمن محمود الس  .302

     عمر عالء عبدالمنعم سعيد ابوزيتحار  .303

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) محمد قطبعمر عالء محمد   .304

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) عمر مؤمن قمرالدوله ابراهيم فايد  .305

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  عمر محمد السعيد عبدالحميد يونس  .306

     محمد السمان احمد محمد عمر  .307

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  عمر محمد رجب عبدالحليم الدرش  .308

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  عمر محمد على السايس  .309

   (1ف -الرياضي)الفرقة األولى مدخل في التدريب  عمر هاشم الصافى عيسى  .310

     عمرو اسامه احمد احمد البلقينى  .311

     عمرو اشرف رجب عزمى ابراهيم  .312

 عمرو عادل محمد عبدالستار الطودى  .313
(, مدخل في التدريب 2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز)

 (1ف -الرياضي)الفرقة األولى 
  

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  عبدالرحيم عباسعمرو عاطف   .314

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  عمرو محمد معوض عبدالغفار صابر  .315

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  فؤاد مجدى فؤاد معتوق  .316

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) السيد محمد عيادفارس   .317

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  فايز محمد الدسوقى عوض  .318

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  فتحى توفيق رجب موسى المزين  .319

   (2ف -الفرقة األولى فسيولوجيا الرياضة) فتحى محمد فتحى شلبى  .320

     كرم رمضان نصر ماضي  .321

 كريم ابراهيم محمد عبدالرحمن عمار  .322
(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة 2ف -مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى 

 (1ف -األولى 
  

   (2ف -الرياضة)الفرقة األولى (, فسيولوجيا 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) راهيم محمد كامل عبدالمولى هنداوكريم اب  .323

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  كريم احمد محمد ابوالدهب  .324

   (1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) كريم اشرف السعيد اسماعيل ابراهيم  .325

     كريم خالد عبدالغفار فارس  .326

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) كريم خالد محمد عبدالرحيم الصفتي  .327

     كريم محمد احمد عسكر  .328

 كريم هانى احمد امين محمد حسين  .329
(, 2ف -(, حقوق االنسان)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز)

 (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة)
  

   (1ف -مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى  كريم ياسر محمود عزمى حامد  .330
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      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

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

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     كريم يونس عبدالمعطى يونس  .331

     كمال ناصر كمال الجندى  .332

     لؤى صفوت احمد عبدربه  .333

     عبدالمقصودمؤمن احمد ابراهيم   .334

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) محمد ابراهيم ابواليزيد احمد العلي  .335

   (1ف -مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى  محمد ابراهيم طه محمود عمر  .336

   (1ف -الرياضي)الفرقة األولى مدخل في التدريب  محمد ابوالخير سعيد سعد القاضى  .337

   (2ف -()الفرقة األولى 2(, سباحة)2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  محمد احمد السيد موسى  .338

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمد احمد العشرى ابوشادى  .339

     محمد احمد سليمان االقرع  .340

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  شرفمحمد احمد طه سيد احمد   .341

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمد احمد محمد احمد الشيخ على  .342

     محمد احمد محمد المرسى  .343

     محمد احمد محمد رضا حشيش  .344

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمد احمد محمد شحاته  .345

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, جمباز)2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  محمد اسامه على حماده  .346

     محمد اسامه محمد مزروع  .347

 محمد اكرامى عبدالعزيز شلبى  .348
(, مدخل في التدريب 2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى 

 (1ف -الرياضي)الفرقة األولى 
  

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) محمد البيومى عبدالخالق ضبش  .349

   (1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) محمد السيد محمد السيد الخولى  .350

   (1ف -مدخل علم النفس الرياضي)الفرقة األولى  محمد السيد محمد عبدهللا العقبه  .351

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) محمد المرسى احمد البسيونى عبده  .352

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  محمد ايمن عزوز محمود الكيالنى  .353

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -الفرقة األولى ()1جمباز) محمد جمال محمد يا قوت  .354

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  محمد حسن ابراهيم عزو  .355

 محمد حسن احمد محمد حسن قاطون  .356
(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة 2ف -مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى 

 (1ف -األولى 
  

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) حسينمحمد حسين احمد   .357

     محمد حسين فتحى مهنا  .358

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمد حسين موسى حسين موسي  .359

   (2ف -مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى  محمد حماده محمد الحادى  .360
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   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

 محمد خالد عبداللطيف حنتيره  .361
(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة 2ف -مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى 

 (1ف -األولى 
  

     محمد خالد فاروق ياسين سويلم  .362

   (2ف -مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى  محمد خالد فايز محمد عبدالغفار  .363

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمد خالد محمود عبدالرحمن الكاروتى  .364

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  محمد خيرى محمد ماضى شديد  .365

   (1ف -مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى  محمد رضا عبدالحميد عبدالقادر جمعه  .366

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  محمد رمضان شندى غانم  .367

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) محمد سمير ابراهيم خليل  .368

     محمد سمير محمد الخولي  .369

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  محمد صفوت محمد البكليش  .370

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) محمد صالح مصطفى عبدالرحمن القا  .371

   (1ف -مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى  محمد طارق اسماعيل سليم  .372

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى (, 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) حمد طارق سعيد مصطفى احمد الجنيم  .373

     محمد طارق عبدالمنعم البدرى  .374

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, جمباز)1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) محمد طارق فوزى زكى السيد  .375

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمد عاطف فهمى محمد الرفاعى  .376

 عبدالوهاب سلطان محمد عبدالحليم  .377
(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى 

 (1ف -األولى 
  

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  محمد عبدالرحمن محمد ابراهيم  .378

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) محمد عبدالرحمن محمد خاطر  .379

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) محمد عبدالستار السيد حافظ  .380

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) محمد عبدالسالم عشرى محمد اسماعيل  .381

     محمد عبدالعزيز طاهر عبدالعزيز ادم  .382

     محمد عبدالعزيز محمد الغنيمى  .383

     محمد عبدالغفار احمد القميرى  .384

 محمد عبدالفتاح عبدالحميد محمد الضبع  .385
 -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى 

 (2ف
  

   (2ف -األولى التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة  محمد عبدالقادر على احمد الشوبكى  .386

     محمد عبدهللا ابراهيم النجار  .387

     محمد عبدهللا ابراهيم طلبه مدكور  .388

     محمد عبدهللا هاشم احمد طاحون  .389

     دالمجيد عبدالرحمن عبدالمجيد محمد عب  .390
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   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

 الدرجه الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) مد عبدالمنصف احمد عبده عبدالخالمح  .391

     محمد عبدالمنعم عبدالقوى ابوحمره  .392

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  محمد عبدالمنعم يونس عبدالمنعم عليوه  .393

   (2ف -()الفرقة األولى 2والمضمار)مسابقات الميدان  محمد عبدالنبى النعمانى سيداحمد صالح  .394

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  محمد عصام حلمى الشناوى  .395

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, جمباز)1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) محمد عصام عوض شاهين  .396

     محمد علم محمد عبدالعزيز مصطفى  .397

 محمد على السيد محمود قنديل  .398
(, مسابقات الميدان 1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

 (1ف -()الفرقة األولى 1والمضمار)
  

   (2ف -التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى  محمد على صادق خفاجى  .399

 محمد على عبدالعظيم الصعيدى  .400
التربية (, مدخل وتاريخ 1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

 (1ف -الرياضية)الفرقة األولى 
  

     محمد على عبدالفتاح ابراهيم عفان  .401

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) محمد على محمد على ابوعمر  .402

     محمد على مصطفى زين الدين  .403

     محمد عمادالدين نبيه  عبدالحميد عيد  .404

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) محمد عمر رمزى بدير  .405

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  محمد عمر محمد عمر طه  .406

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  محمد عمرو محمد احمد الخشاب  .407

     محمد فؤاد جمال حافظ حسين  .408

     محمد فارس الشين سالمه  .409

     محمد فتحى المتولى بدره  .410

     محمد فتحى فرج مختار  .411

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  السيد محمد فتحى محمد متولى  .412

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) محمد فتحى محمود حسن البرل  .413

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) محمد مامون مامون مرزوق ابوسند  .414

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) محمد على غاليه محمد مجدى  .415

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمد محروس محمد محمود خالف  .416

     محمد محسن عبدالموجود االشول  .417

   (1ف -مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى  محمد محمد ابراهيم عبدالرحمن الديب  .418

     محمد محمد السعيد محمد  .419

     محمد محمد العراقى كامل  .420
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   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               
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1- ................................ 

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     محمد محمد عبدالغفور حسن عز  .421

 عبدهللا قلقيلهمحمد محمد   .422
(, مدخل وتاريخ التربية 1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

 (1ف -الرياضية)الفرقة األولى 
  

   (1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) محمد محمد فتوح محمد الزرقانى  .423

   (1ف -الرياضية)الفرقة األولى (, مدخل وتاريخ التربية 2ف -مبارزة)الفرقة األولى  محمد محمود احمد السيد خليل  .424

     محمد محمود حسنى محمود الشاذلى  .425

     محمد محمود محمد عبدالحافظ شكر  .426

     محمد مسعد على على الشرقاوي  .427

     محمد مصطفى عبدالرافع ابوزيد  .428

     محمد مصطفى غريب العاصى  .429

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, جمباز)1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) محمد مصطفى محمد مصطفى حله  .430

     محمد منتصر محمد عبدالفتاح ابراهيم  .431

     محمد منصور عبدالمليك شاهين  .432

     محمد نبيل انور عبدالقادر الحلفاوى  .433

     محمد نصر عبدالبديع العربى  .434

     محمد نورالصباح رمضان حسين الجزار  .435

 محمد هشام عبدالرحيم محمد نورالدين  .436
 -(, مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى 2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 

 (2ف
  

     محمد وحيد ابوالفتح زيان  .437

     محمد وليد جالل ابراهيم الرمادى  .438

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمد ياسر السيد احمد عرعوش  .439

   (2ف -(, مدخل في االدارة الرياضية)الفرقة األولى 2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  ابراهيم عبدالعال محمد ياسر عبدهللا  .440

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) محمد ياسر فاروق الششتاوى الدجوى  .441

 محمد ياسر محمد الغريب  .442
 -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -الرياضية)الفرقة األولى مدخل في االدارة 

 (1ف
  

     محمد يحيى زكريا بسيونى حواش  .443

     محمد يوسف عبدالحى الشامى  .444

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمود احمد ذكى عبدالجواد عامر  .445

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمود السيد عبدالحميد محمود مالح  .446

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمود امين عوض السيد النجار  .447

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  محمود ايهاب فرج ابراهيم بدرالدين  .448

     عبدالناصر محمد شرف الجمال  محمود  .449

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمود حسن السيد عباس ناجى  .450
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 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

 محمود حسن محمد حسن  .451
(, مدخل في التدريب 2ف -األولى التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة 

 (1ف -الرياضي)الفرقة األولى 
  

 محمود حسين عبدالمنعم الشريدى  .452
(, مدخل وتاريخ التربية 1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

 (1ف -الرياضية)الفرقة األولى 
  

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمود خيرى عبدالوكيل شحاته  .453

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  محمود رشدان احمد عبداللطيف ابوالن  .454

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  محمود رشدى محمد حسن طعمه  .455

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) محمد على ابوعوف محمود سامى  .456

     محمود عادل احمد عوض ابوعلى  .457

   (1ف -(, مصارعة)الفرقة األولى 1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمود عاطف محمود محمد عدس  .458

 عبدالعامحمود عبدالباقى عبدالجواد   .459
 -(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

 (1ف
  

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمود عبدالرحمن عـبيد عبدالرحمن ا  .460

     محمود عبدالفتاح محمود الدوشي  .461

   (2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى  محمود عبدالكريم احمد التالوى  .462

 محمود على خليل على مسعود  .463
(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة 1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

 (1ف -األولى 
  

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  محمود على محمد على عجرمه  .464

     دومهمحمود محمد السيد   .465

     محمود محمد السيد سليمان خطاب  .466

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) محمود محمد عبدالغنى اسماعيل الموافى  .467

   (2ف -(, مبارزة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) محمود محمد على عبدالوهاب  .468

   (1ف -الرياضي)الفرقة األولى مدخل في التدريب  محمود محمد محمود عبدالخالق محمد  .469

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  محمود محمد محمود عبدربه البيبارس  .470

     محمود محمد محمود مصطفى غالي  .471

     محمود محمد يوسف على ابوالفتوح  .472

     محمود محى الدين محمد قحيف  .473

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) محمود مسعد عبدالرؤف فتوح سليمان  .474

   (1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) محمود ناصر زكريا البسطويسى  .475

     محمود هالل رمضان ناصف  .476

     محمود وحيد محمد احمد جوده  .477

     مروان اشرف رشاد احمد محليس  .478

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -األولى ()الفرقة 1تمرينات) مصطفى احمد عباس السعيد يوسف  .479

     مصطفى احمد عبدالمنعم مهران  .480
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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 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     مصطفى احمد مصطفى الحديني  .481

مصطفى احمد مصطفى الدسوقى محمد   .482
 سالم

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -الفرقة األولى ()1تمرينات)

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) مصطفى اشرف بسيونى عبدالخالق عبده  .483

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  مصطفى اشرف نيازى عيد سليم  .484

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -الفرقة األولى أصول التربية الرياضية) مصطفى بركات على احمد التالوى  .485

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  مصطفى سعيد احمد على صقر  .486

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) مصطفى عارف محمد متولى عون  .487

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  مصطفى عطيه غازى عبدالعزيز مسلم  .488

     مصطفى على محمد على ابراهيم عمرو  .489

     مصطفى فتحى السيد البنداري  .490

     مصطفى فرج المعداوى الدومانى  .491

     مصطفى محمد احمد محمد رضوان  .492

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) مصطفى محمد مصطفى احمد رزق هللا  .493

   (2ف -(, مالكمة)الفرقة األولى 1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  مصطفى محمود محمود خليل  .494

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) مصطفى مصرى المصرى السيد بدران  .495

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى فوده  .496

     مهاب احمد يوسف عرفان جبر  .497

   (2ف -أصول التربية الرياضية)الفرقة األولى  مهاب ايمن محمد حيدر  .498

     مهاب محمود عباد عيسى  .499

     مهند عاطف موسى عبدالسالم موسى  .500

     مهند محمد ابوعايد فتوح  .501

     مهند محمد حسن احمد حسن  .502

   (1ف -()الفرقة األولى 1مسابقات الميدان والمضمار)(, 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) مهند نبيل حسنى محمد محمود بدر  .503

     مهند نبيل محمد عكاشه  .504

     نادر السيد السيد السيد سالم جوده  .505

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  نادر محمد عواد محمد مجاهد  .506

   (1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) نادر محمد غانم السيد ابوهالل  .507

   (1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) ناصر هشام ابراهيم ابراهيم المصرى  .508

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  نديم فتحى محمد ابراهيم ابوعيله  .509

     هادى عبدهللا محمد عبدالمنعم  .510
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   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     يوسف ايهاب يوسف محمد سرحان  .511

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  يوسف خالد يوسف احمد احمد خليف  .512

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  يوسف ربيع عبدالرحمن عبدهللا  .513

     يوسف رجب السيد احمد على  .514

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) يوسف سعيد احمد محمد حسنين العشرى  .515

     يوسف شريف خالوى تمساح خليل  .516

   (1ف -الرياضي)الفرقة األولى (, مدخل في التدريب 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) يوسف صبحى يوسف الغباتى  .517

   (1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) يوسف على محمد السيد الشيخ  .518

     يوسف على محمد على الفخراني  .519

     يوسف فوزى سعد عبدالعظيم الجعيدى  .520

     يوسف محمد حسن محمد الجوهرى  .521

   (2ف -الفرقة األولى التشريح الوظيفي للرياضيين) يوسف محمد عبدالستار محمد البديوى  .522

   (1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) يوسف محمد مصطفى يس  .523

   (2ف -مبارزة)الفرقة األولى  يوسف مصطفى محمد ابوالنجا  .524

     يوسف معتمد يوسف االشمونى  .525

     يوسف ايهاب يوسف محمد سرحان  .526

   (2ف -حقوق االنسان)الفرقة األولى  خليف يوسف خالد يوسف احمد احمد  .527

   (1ف -مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى  يوسف ربيع عبدالرحمن عبدهللا  .528

     يوسف رجب السيد احمد على  .529

   (2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات) يوسف سعيد احمد محمد حسنين العشرى  .530

     يوسف شريف خالوى تمساح خليل  .531

   (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة) يوسف صبحى يوسف الغباتى  .532

   (1ف -()الفرقة األولى 1جمباز) يوسف على محمد السيد الشيخ  .533

     يوسف على محمد على الفخراني  .534

     الجعيدىيوسف فوزى سعد عبدالعظيم   .535

536.      

     

     

     

  طـــــــــــــــــــــــالب با قـــــــــــون لإلعـــــــــــــــــــــــــــادة -ثانيا :  
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 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

(, علم الحركة فى المجال 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
 (1ف -(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 2ف -قة الثانية الرياضى)الفر

ابراهيم احمد محمد ابراهيم 
 رزق

 

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

(, 1ف - ()الفرقة األولى1(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, علم الحركة فى المجال 2ف -طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

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

 (1ف -مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

ابراهيم حمدى ابراهيم احمد 
 فرج

 

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

الثانية ()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -الفرقة الثانية (, كرة سلة)2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

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

ابراهيم رياض عطيه شيخ 
 احمد

 

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

(, 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
 -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -حركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية علم ال

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

احمد ابراهيم حسانين 
 محمود حجاج

 

(, تكنولوجيا 1ف -تربية الحركية)الفرقة الثانية (, ال1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, طرق تدريس والنقد في التربية 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, مبادئ 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 
(, مناهج 1ف -(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 2ف -الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

 (1ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

  احمد احمد مصطفى عايد

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

 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف
(, مدخل في 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف

 (1ف -هج التربية الرياضية)الفرقة الثانية (, منا1ف -الترويح الرياضي)الفرقة األولى 

احمد السيد محمد محمود 
 الغريب

 

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

()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

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

  احمد امير احمد على ندا

()الفرقة 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الفرقة الثانية االعداد البدني)  
(, طرق تدريس 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -الثانية 

 -نية (, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثا2ف -والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف

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

  احمد امين احمد عبدربه
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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 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

 (2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

  احمد ايمن على مجاهد ظهر

 -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, مسابقات 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف

 (1ف -لثانية (, مناهج التربية الرياضية)الفرقة ا1ف -()الفرقة الثانية 3الميدان والمضمار)

  احمد ايمن على يوسف

 -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف
 -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3سباحة)(, 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, مبادئ الصحة 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف

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

  احمد باسم السيد سيد احمد

 -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف
 -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -ولى ()الفرقة األ1(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)

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

(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة 1ف -األولى  (, مدخل علم النفس الرياضي)الفرقة2ف -الثانية 
 (1ف -الثانية 

  احمد جمال ابراهيم مناع

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

(, مناهج 1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف
 (1ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

احمد جمال عبدالوهاب سالم 
 رحاب

 

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

الثانية ()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -الفرقة الثانية (, كرة سلة)2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

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

  احمد حاتم فوزى جبر

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

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

  احمد حسن الطنطاوى حسن

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -داد البدني)الفرقة الثانية االع  
 -()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
(, مدخل في 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -ربية الرياضية)الفرقة الثانية الت

(, 1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 1ف -الترويح الرياضي)الفرقة األولى 
 (1ف -مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

احمد حلمى سعد حلمى 
 شعبان

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -البدني)الفرقة الثانية االعداد   
 -()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
(, مناهج 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الرياضية)الفرقة الثانية  التربية

 (1ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

احمد خالد شعبان 
 عبدالونيس

 

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

(, مبادئ الصحة 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
 (2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

  احمد رضا احمد حرك
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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 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

 -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف
(, طرق تدريس والنقد في التربية 2ف -الفرقة الثانية (, جودو)1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)

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

احمد رمضان عبدالفتاح 
 احمد مهران

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة 2ف -طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 (2ف -الثانية 

احمد زغلول رمضان 
 سليمان سعفان

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف - االعداد البدني)الفرقة الثانية  
(, 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة 2ف -طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 (1ف -الثانية 

سامى منير عبده احمد 
 حفيضه

 

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

(, مدخل وتاريخ التربية 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -الرياضية)الفرقة األولى 

احمد سعيد محمد محمد 
 على محفوظ

 

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

 (2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف

احمد سمير ابراهيم 
 عبدالغفار بدوى

 

يا (, تكنولوج1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

احمد صالح عبدالعظيم 
 حسن الصباغ

 

 -وجيا التعليم)الفرقة الثانية (, تكنول1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف
(, 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف

 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

احمد عبدالباسط الرفاعى 
 محمد خضير

 

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

 -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 2ف

  احمد عبدالفتاح كمال غنيم

(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -العداد البدني)الفرقة الثانية ا  

(, 2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -
(, طرق تدريس والنقد في التربية 2ف -انية ()الفرقة الث4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3سباحة)

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

 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4والمضمار) (, مسابقات الميدان1ف

  احمد عبدهللا ابوالغيط داود

 -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2ينات)(, تمر2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف
(, علم الحركة فى 1ف -()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)

(, مبادئ الصحة 1ف -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 2ف -المجال الرياضى)الفرقة الثانية 
(, مسابقات 1ف -األولى  ()الفرقة1(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

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

  احمد عزت محمد غيط

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

 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف
 -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف

 (1ف

  داحمد عصام حجازى محم

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

ى المجال (, علم الحركة ف2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
(, مدخل في الترويح 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الرياضى)الفرقة الثانية 

(, مسابقات 1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 1ف -الرياضي)الفرقة األولى 

احمد عصام عبدهللا محمد 
 اسماعيل
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   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 (1ف -الثانية  (, مناهج التربية الرياضية)الفرقة2ف -()الفرقة الثانية 4الميدان والمضمار)

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة 2ف -ة طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثاني
()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الثانية 

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

  احمد عالء كمال القرياوى

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

(, مبادئ 2ف -انجليزية)الفرقة األولى (, لغة 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -الثانية 
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

احمد عالءالدين صبرى 
 على

 

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

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

احمد على عبدهللا يوسف 
 بدر

 

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

 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف
(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة 2ف -حركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية (, علم ال2ف

 (1ف -الثانية 

احمد عوض ياقوت احمد 
 الحداد

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -ولى ()الفرقة األ1(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

 (2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 1ف

  احمد لطيف محمود احمد

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

  احمد مجدى رزق الحلوجى

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

 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف
(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة 2ف -الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية  (, علم2ف

 (1ف -الثانية 

احمد مجدى محمد خميس 
 قلج

 

()الفرقة 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الفرقة الثانية االعداد البدني)  
()الفرقة 1(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -الثانية 
ة (, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرق1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -األولى 

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

احمد محمد ابراهيم محمد 
 صالح

 

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

 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف
تاريخ التربية (, مدخل و2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف

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

احمد محمد احمد احمد 
 مطاوع

 

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

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف

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

  احمد محمد احمد النجار

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, طرق تدريس والنقد في التربية 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -لتعليم)الفرقة الثانية ا

(, 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 
 (1ف -كاراتيه)الفرقة الثانية 

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

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -لثانية االعداد البدني)الفرقة ا  
 -()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 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -ة الثانية التربية الرياضية)الفرق

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

احمد محمد البسيونى 
 عبدالبصير عفيف

 

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

 -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3سباحة)(, 1ف -()الفرقة الثانية 1مضرب)
(, مسابقات 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 1ف

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

احمد محمد شعبان 
 القصراوى

 

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

(, 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -
 -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

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

  حمد عباس عباساحمد م

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

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

احمد محمد عبدالكريم امام 
 سالم

 

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

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

 (1ف

احمد محمد محمود سالمه 
 محمود

 

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

 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف
 -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف

 (1ف

  الكومى احمد محمد مصطفى

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

, مدخل في (2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3سباحة)
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -الترويح الرياضي)الفرقة األولى 

احمد محمود احمد رمزى 
 رفاعى

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -لثانية ()الفرقة ا2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

 -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
 (1ف

احمد مصطفى عبدالخالق 
 محمد شراره

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

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

اسالم مصطفى السيد 
 ابراهيم االمام

 

()الفرقة 2(, جمباز)1ف -ربية الحركية)الفرقة الثانية (, الت1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -الثانية 
(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الثانية 

 (1ف -ة الرياضية)الفرقة الثانية (, مناهج التربي1ف -األولى 

السيد على السيد على 
 ابوالخير

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 
 -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 2ف -ية)الفرقة الثانية مبادئ الصحة الرياض

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

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

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

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

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

 (1ف -ة الرياضية)الفرقة الثانية (, مناهج التربي1ف

  ايهاب خالد ربيع عرفات

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

 (1ف -ربية الرياضية)الفرقة الثانية (, مناهج الت2ف -الثانية 

بيشوى نشات رشاد فارس 
 ميخائيل

 

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

الثانية ()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -الفرقة الثانية (, كرة سلة)2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
 -(, مدخل علم النفس الرياضي)الفرقة األولى 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف

اهج التربية (, من2ف -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -الثانية 
 (1ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

جمال الدين محمود 
 عبدالحميد محمد ب

 

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

 (1ف -الرياضية)الفرقة الثانية (, مناهج التربية 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف

  جمعه محمد جمعه سعد داود

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

 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف
(, كرة 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -م الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية (, عل2ف

 (2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -سلة)الفرقة الثانية 

حازم عماد الدين عبدالدايم 
 عبدالقا

 

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

(, مبادئ الصحة 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
(, مناهج 1ف - (, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

 (1ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

خالد احمد عبدالرحيم عيد 
 رضوان

 

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

 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -

خالد سعيد احمد محمد 
 الشاذلى

 

 -التربية الحركية)الفرقة الثانية (, 1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, مدخل في 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)1ف

 (1ف -التدريب الرياضي)الفرقة األولى 

خالد شريف محمد على 
 الشريف

 

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

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

خالد محمد اسامه محمد 
 لحافظعبدا

 

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

(, مبادئ الصحة 2ف -كة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية (, علم الحر1ف -()الفرقة الثانية 3سباحة)
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

خالد وليد محمد السيد خلف 
 هللا

 

 -التعليم)الفرقة الثانية (, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف

(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
 (1ف -لفرقة الثانية ()ا3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -

  ربيع محمد ربيع محمد

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

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

رجب عبدهللا رجب 
 عبدالمغنى عبدالبر
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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 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

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

 (1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -الثانية 

رشدى سعيد رشدى رضوان 
 دويدار

 

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

(, علم 2ف -ية)الفرقة الثانية (, طرق تدريس والنقد في التربية الرياض1ف -()الفرقة الثانية 3سباحة)
 (2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 

 

زياد ابراهيم عبدالرحمن 
 عبدالوكيل

 

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

ة (, مبادئ الصحة الرياضية)الفرق2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 1ف
(, مدخل في الترويح 1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -الثانية 

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

زياد اشرف رشاد السيد 
 الصياد

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -الفرقة الثانية االعداد البدني)  
(, 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, علم الحركة فى المجال 2ف -طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
(, مدخل وتاريخ 1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -الثانية  الرياضى)الفرقة

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

  زياد ايمن مصطفى ابوشنب

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

  زياد عبدهللا محمد عبدهللا

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -رقة الثانية ()الف2(, جمباز)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

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

(, 1ف -()الفرقة الثانية 3)(, مسابقات الميدان والمضمار1ف -الرياضي)الفرقة األولى 
 (2ف -()الفرقة الثانية 4مسابقات الميدان والمضمار)

زياد محمد ابراهيم على 
 محمد شلبى

 

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

الثانية ()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

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

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

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

  اد محمد السيد رقيهزي

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

 (, طرق تدريس والنقد في1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف
(, 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

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

ابوالعال سعد ابوالعال  سعد
 جواد

 

(, 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 -(, لغة انجليزية)الفرقة األولى 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 1ف
(, 1ف -(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

 (1ف -()الفرقة الثانية 3مسابقات الميدان والمضمار)

  شريف اشرف محمد احمد

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

(, مدخل في الترويح 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -الثانية 
(, مسابقات 1ف -ربية الرياضية)الفرقة األولى (, مدخل وتاريخ الت1ف -الرياضي)الفرقة األولى 

طاهر فتحى محمد ابراهيم 
 مطر
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   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 (1ف -()الفرقة الثانية 3الميدان والمضمار)

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

 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف
 (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف

طه عبدالمجيد عبدالمجيد 
 سالمه

 

(, تكنولوجيا 1ف -ية)الفرقة الثانية (, التربية الحرك1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

 -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
 (1ف -ولى (, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األ1ف

  عادل محمد السعيد نعمان

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

عبدالحليم اشرف عبدالحليم 
 جعبوبه

 

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

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

 (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف

عبدالحميد محمود 
 عبدالحميد احمد

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

 (2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

عبدالرحمن اشرف سعد 
 محمود غراب

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -م)الفرقة الثانية التعلي

(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -
 - (, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

 (1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 2ف

عبدالرحمن حمدى 
 عبدالعزيز فرج

 

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

(, علم الحركة فى المجال 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف
(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة 1ف -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 2ف -الفرقة الثانية الرياضى)

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

عبدالرحمن سامى رشاد 
 عبدالرحيم الد

 

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

(, 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف
 -(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 1ف -تدريب الرياضي)الفرقة األولى مدخل في ال

 (1ف

عبدالرحمن سليمان شبل 
 محمد قريش

 

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

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

عبدالرحمن سليمان محمد 
 الرفاعى سليمان

 

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

(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 1ف
 (1ف -(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 2ف -الثانية 

عبدالرحمن طارق 
 عبدالعزيز جمعه

 

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

الثانية ()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -الفرقة الثانية (, كرة سلة)2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

عبدالرحمن عبدالناصر عبده 
 سليمان

 



                 

                                27                                                                                                                                                                                                                            

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

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

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

 -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -ة الثانية أثقال)الفرق  
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف
(, مدخل في 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, 1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 1ف -لرياضي)الفرقة األولى الترويح ا

 (1ف -مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

عبدالرحمن فتح هللا مرسى 
 عبدالجواد المسلمانى

 

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

(, 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
 (1ف -()الفرقة الثانية 3مسابقات الميدان والمضمار)

السيد عبيد  عبدالرحمن فكيه
 فتيانى

 

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

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

عبدالرحمن محسن فاروق 
 نجا

 

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

(, مبادئ الصحة 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 1مضرب)
 (2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

عبدالرحمن محمد حمد هللا 
 احمد سليم

 

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

 

عبدالرحمن محمود قاسم 
 على الشايب

 

 -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -الثانية (, تكنولوجيا التعليم)الفرقة 1ف
(, طرق تدريس والنقد في التربية 2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)

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

عبدالعزيز العربى عبدالعزيز 
 محمد

 

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

(, مدخل 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف
 (1ف -بية الرياضية)الفرقة األولى وتاريخ التر

عبدالغنى صالح عبدالغنى 
 الخولى

 

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

(, مبادئ الصحة 2ف -والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية (, طرق تدريس 1ف
 (1ف -(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

عبدالفتاح جمال عبدالفتاح 
 زياده

 

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

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

عبدالفتاح طارق عبدالفتاح 
 شتات

 

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

 (1ف -في التدريب الرياضي)الفرقة األولى (, مدخل 2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

عبدالفتاح محمد ابوالسعود 
 السحيتى

 

(, 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 الثانية 3باحة)(, س1ف
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

عبدهللا احمد عبدهللا احمد 
 الجبالى

 

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

(, مبادئ الصحة 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف
(, مناهج 1ف -()الفرقة الثانية 3لمضمار)(, مسابقات الميدان وا2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

 (1ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

عبدهللا السيد احمد السيد 
 سليمان

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 (1ف -()الفرقة الثانية 3, سباحة)(1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

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

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

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

الثانية ()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

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

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

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

  بدهللا محسن محمد عايشع

 

     

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

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

عبدهللا محمد محمد فوى 
 عبدالجواد سليمان

 

 -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الحركية)الفرقة الثانية التربية   
()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف

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

عبدالمعز عبدالحميد 
 عبدالمعز الشعراوى

 

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

 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف

 (1ف -ة الرياضية)الفرقة الثانية (, مناهج التربي1ف -الثانية 

عبدالمنعم محمد عبدالسالم 
 المتيت

 

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

()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -رقة الثانية ()الف2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -اراتيه)الفرقة الثانية (, ك2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

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

عثمان سامى سعيد 
 الفرارجى

 

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

الثانية ()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -الفرقة الثانية (, كرة سلة)2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

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

عالءالدين حمدى محمد 
 العمورى

 

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

(, مدخل وتاريخ التربية 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
 (1ف -ة األولى الرياضية)الفرق

  على اسامه على ادم

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

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

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 -س والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية (, طرق تدري1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف
 (2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف

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

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

عمار احمد احمد محمود 
 عبدالهادى

 

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

الثانية ()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -الفرقة الثانية (, كرة سلة)2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

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

عمر امجد عبدالعزيز 
 عبدالعزيز حجاز

 

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة روفالدرجه بالح
 الجلوس

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

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

عمر عبدالباسط ابراهيم 
 الشرقاوى

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف - ()الفرقة الثانية2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, طرق تدريس والنقد 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف
(, مناهج 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

 (1ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

  لسيد الشلبىعمر محمد ا

()الفرقة 2(, تمرينات)1ف -()الفرقة األولى 1(, تمرينات)2ف -تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية   
(, طرق تدريس 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -الثانية 

 -المجال الرياضى)الفرقة الثانية  (, علم الحركة فى2ف -والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 (1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف

  عمرو احمد عبدالفتاح طايل

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -رقة الثانية ()الف2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف
(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف

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

الحسينى محمد عمرو 
 عبدالعليم محمد

 

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

(, مدخل في 2ف -رياضية)الفرقة الثانية (, مبادئ الصحة ال1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -الترويح الرياضي)الفرقة األولى 

عمرو السيد فهمى 
 عبدالمطلب سعيد

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -الثانية التعليم)الفرقة 

 -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
 (1ف

عمرو حسنين السيد محمد 
 احمد طه

 

 -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -ة (, االعداد البدني)الفرقة الثاني1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف

()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -لفرقة الثانية ()ا4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

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

 -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -ة (, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثاني1ف
(, مسابقات الميدان 1ف -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف

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

  عمرو شريف الشحات مهنا

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

(, لغة انجليزية)الفرقة 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)1ف

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

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

(, مسابقات الميدان 2ف -رياضية)الفرقة الثانية (, مبادئ الصحة ال2ف -األولى 
 (1ف -()الفرقة الثانية 3والمضمار)

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف - ()الفرقة الثانية2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, مبادئ الصحة 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

عمرو محمد السعيد احمد 
 النجار

 

(, 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 الثانية 3(, سباحة)1ف
(, مدخل وتاريخ 2ف -بادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية (, م1ف -كاراتيه)الفرقة الثانية 

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

 

  عمرو محمود شاكر لطفى

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -الفرقة الثانية االعداد البدني)  
 -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -ترويح الرياضي)الفرقة األولى مدخل في ال

 عوض محمد جابر غانم
 

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -الفرقة الثانية االعداد البدني)  
 -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

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

فادى محمد عبدالجواد 
 الغريب القلين

 

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

(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة 2ف -الثانية (, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة 1ف
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -األولى 

  فارس احمد ابراهيم السيد

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

()الفرقة 3(, سباحة)1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 

فتحى رمضان فتحى 
 الحسينى الشازلى

 

(, 2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -ية التربية الحركية)الفرقة الثان  
 (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -()الفرقة الثانية 2تمرينات)

كامل عبدالعليم كامل احمد 
 عفيفى

 

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

كريم احمد حسن صبرى 
 الجندى

 

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

(, علم الحركة فى المجال 1ف -()الفرقة الثانية 3ة)(, سباح1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف
(, مناهج التربية 1ف -(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 2ف -الرياضى)الفرقة الثانية 

 (1ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

  كريم اشرف على ابوالخير

(, 2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الفرقة الثانية التربية الحركية)  
(, علم الحركة فى المجال 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2تمرينات)

 (2ف -الرياضى)الفرقة الثانية 

  كريم السيد السعيد ناصف

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

 

كريم خالد محمد عبدالمنعم 
 احمد

 

()الفرقة 2(, جمباز)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -التربية الحركية)الفرقة الثانية   
 (2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 

كريم عبدالمجيد عبدالمجيد 
 سالمه

 

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

 (1ف - ()الفرقة الثانية3(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف

كيرلس جورج ميشل 
 ابراهيم سليمان

 

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

حمد حمدى السعيد لؤى م
 عبدالفتاح سكر
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   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)2ف -فرقة الثانية (, جودو)ال1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

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

(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية   
(, مبادئ الصحة 2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)

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

  مؤمن صابر زكى عبدالفتاح

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

ئ (, مباد2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, 1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 2ف -الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

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

مؤمن محمد محمدى احمد 
 محمد

 

(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة 1ف -الحركية)الفرقة الثانية (, التربية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, جودو)الفرقة 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -الثانية 

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

ماجد سامى عبدالعزيز 
 لنفراوىا

 

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

تدريس والنقد في (, طرق 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف
(, مدخل 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

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

مازن ابراهيم فهمى رمضان 
 جمعه

 

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

(, مسابقات 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الثانية  ()الفرقة4الميدان والمضمار)

مازن محمد درى 
 عبدالمعطى مفتاح

 

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

(, 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3سباحة)
(, مسابقات الميدان 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -كاراتيه)الفرقة الثانية 

 (1ف -الثانية  (, مناهج التربية الرياضية)الفرقة1ف -()الفرقة الثانية 3والمضمار)

  مازن محمود السيد عتمان

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

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

محمد احمد ابراهيم 
 عبدالمقصود

 

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

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

 -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -مجال الرياضى)الفرقة الثانية (, علم الحركة فى ال2ف -الثانية 
(, مبادئ الصحة 1ف -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف

(, مسابقات 1ف -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -ثانية ()الفرقة ال4الميدان والمضمار)

محمد احمد السعيد محمد 
 الطوطى

 

 -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف

 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

محمد احمد شندى 
 المنشاوى

 

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

محمد احمد عبدالفتاح 
 مضان الخطيبر
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   2021/2022للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

(, 1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -كاراتيه)الفرقة الثانية 

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

()الفرقة الثانية 1مضرب) (, رياضات2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 2ف - (, كرة اليد)الفرقة الثانية1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

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

محمد احمد عبدالمطلب 
 نصورعبدالجليل م

 

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

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

  محمد احمد محمد زقزوق

()الفرقة 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الفرقة الثانية االعداد البدني)  
()الفرقة 1(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -الثانية 
(, علم الحركة 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -األولى 

(, 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 
()الفرقة 4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -()الفرقة الثانية 3مسابقات الميدان والمضمار)

 (2ف -الثانية 

  محمد اشرف السيد داود

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

محمد اشرف بشر ابوالمجد 
 بحيرى

 

()الفرقة 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, مبادئ الصحة 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -لفرقة الثانية ()ا2(, جمباز)2ف -الثانية 

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

محمد اشرف عبدالمنصف 
 المطاهر

 

(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -البدني)الفرقة الثانية  (, االعداد1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -

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

محمد اشرف عبدالنبى 
 ابوالفتح حماد

 

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

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

محمد اشرف محمد 
 ابواليزيد رزق

 

()الفرقة 2(, جمباز)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -الثانية 

 (1ف -مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

محمد اشرف مصطفى 
 البيومى مهران

 

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

محمد السيد ابوالفتح 
 ابراهيم عبدالقادر

 

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

 (2ف -الثانية 

  محمد السيد الشحات مهنا

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

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

يونس محمد السيد 
 عبدالفتاح حمزه

 

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

 (2ف -()الفرقة الثانية 4الميدان والمضمار)

حلمى  محمد المغازى
 مطاوع

 

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

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

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

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

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

(, طرق تدريس والنقد في 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2از)(, جمب2ف
(, مدخل 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

 (1ف -وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 

محمد جالل حسن محمد 
 احمد

 

()الفرقة 1(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الفرقة الثانية االعداد البدني)  
(, جودو)الفرقة 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)1ف -األولى 
رقة (, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الف1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)2ف -الثانية 

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

 (1ف

  محمد جمال يوسف نوح

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب التخلف مـــــــــــــــــــــــواد الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

الثانية ()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -الفرقة الثانية (, كرة سلة)2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

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

محمد حمدى عوض حسين 
 عوض

 

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

 (1ف -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 

محمد خالد جميل محمد 
 حبسه

 

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

 -نية ()الفرقة الثا4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 1مضرب)
(, علم الحركة فى المجال 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف

(, 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -الرياضى)الفرقة الثانية 
دخل علم النفس (, م2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -كرة سلة)الفرقة الثانية 

(, مسابقات 1ف -(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 1ف -الرياضي)الفرقة األولى 
 -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -()الفرقة الثانية 3الميدان والمضمار)

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

  محمد خالد حسن الخياط

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

الثانية  ()الفرقة1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -)الفرقة الثانية (, كرة سلة2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف

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

محمد خالد عبدهللا محمد 
 عبدالعال

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 (1ف - ()الفرقة الثانية2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

محمد خالد محمود 
 عبدالرحمن احمد

 

()الفرقة 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -الفرقة الثانية االعداد البدني)  
(, طرق تدريس 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -الثانية 

 -نية (, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثا2ف -والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 (1ف -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف

  محمد سعيد حسن ابوسالم

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 -ة ()الفرقة الثاني2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, طرق تدريس والنقد في 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف

  محمد سعيد على شحاته
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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 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

(, 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -لثانية ()الفرقة ا3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

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

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

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

محمد سعيد مرسى عوف 
 عبدالرحمن

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
()الفرقة 3(, سباحة)2ف -رقة الثانية ()الف2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

 (1ف -الثانية 

محمد سلطان عـلى محمد 
 الكومى
 

 

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

(, طرق تدريس والنقد في التربية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -الثانية 
(, مدخل في 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

 -()الفرقة الثانية 3(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -ياضي)الفرقة األولى التدريب الر
 (1ف

محمد شريف صالح سعد 
 محمد

 

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

عبداللطيف محمد شريف 
 عطيه حسن

 

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

مسابقات الميدان (, 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3والمضمار)

  محمد طارق احمد الملوانى

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
()الفرقة 2(, جمباز)2ف -لثانية ()الفرقة ا2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, 1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 
(, 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3سباحة)

 -الثانية  (, مناهج التربية الرياضية)الفرقة2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 
 (1ف

محمد طارق محمد ابراهيم 
 جاب هللا

 

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

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

(, مناهج التربية 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -كاراتيه)الفرقة الثانية 
 (1ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

محمد عادل فتحى محمد 
 السنباطى

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, طرق تدريس والنقد في التربية 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, مبادئ 2ف -المجال الرياضى)الفرقة الثانية  (, علم الحركة فى2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 
(, مدخل 1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

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

محمد عبدالباقى محمد 
 السعودى

 

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

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

 محمد عبدالحميد سليمان
 عبدالرحمن س

 

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

 (2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

محمد عبدالرحمن 
 عبدالرحمن السعدنى

 

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

 (1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -األولى 

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

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

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

 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف
(, 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -رياضى)الفرقة الثانية (, علم الحركة فى المجال ال2ف

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

  محمد عزت محمد المشد

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

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

محمد عزت محمد مسعد 
 سليم

 

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

الثانية ()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -الفرقة الثانية (, كرة سلة)2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

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

محمد عصام ابراهيم جوده 
 شلبى

 

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

(, مناهج 1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 
 (1ف -ية التربية الرياضية)الفرقة الثان

محمد عالء محمد ابراهيم 
 ايوب

 

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

(, مبادئ 2ف -فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية (, علم الحركة 1ف -()الفرقة الثانية 3سباحة)
 (1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 2ف -الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

  محمد على السيد فايد

(, التربية الحركية)الفرقة 1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
 -()الفرقة األولى 1(, تمرينات)2ف -نولوجيا التعليم)الفرقة الثانية (, تك1ف -الثانية 

(, جودو)الفرقة 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)1ف
(, علم 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الثانية 

(, مسابقات الميدان 2ف -الثانية الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة 
 -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -()الفرقة الثانية 3والمضمار)

 (2ف

  محمد على عبدالجليل على

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

(, علم الحركة فى 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف
(, مبادئ 2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -لثانية المجال الرياضى)الفرقة ا

 (2ف -ة الرياضية)الفرقة الثانية الصح

محمد على عبدهللا مصطفى 
 البرماوى

 

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

(, رياضات 2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -الثانية 
()الفرقة 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -ة ()الفرقة الثاني1مضرب)
(, علم 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الثانية 

(, مبادئ 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 2ف -الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 
 -دخل علم النفس الرياضي)الفرقة األولى (, م2ف -الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

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

  محمد فاروق حسين حافظ
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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 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

(, 2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -لفرقة الثانية ()ا2تمرينات)

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

محمد فتحى محمد 
 عبدالحافظ

 

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

(, كرة 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 
(, 1ف -()الفرقة الثانية 3بقات الميدان والمضمار)(, مسا2ف -اليد)الفرقة الثانية 

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

 

  محمد فخرى السيد جعفر

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -, كرة سلة)الفرقة الثانية (2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

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

محمد فوزى عاطف احمد 
 عبيده

 

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

التربية (, مناهج 1ف -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 2ف -الثانية 
 (1ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

محمد كمال محمد ربيع 
 عبدالفتاح

 

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

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

محمد محمود عبدالفتاح 
 عبدالعاطى

 

()الفرقة الثانية 2باز)(, جم2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -

محمد ناصر يوسف احمد 
 لطفى

 

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

()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -ال الرياضى)الفرقة الثانية (, علم الحركة فى المج2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

(, مناهج التربية 2ف -نية ()الفرقة الثا4(, مسابقات الميدان والمضمار)1ف -الثانية 
 (1ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

محمود ابوالمعاطى 
 عبدالحكيم شريف

 

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

الثانية ()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -الفرقة الثانية (, كرة سلة)2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

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

محمود اسامه مصطفى 
 الغريب

 

()الفرقة 2(, تمرينات)1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -رقة الثانية االعداد البدني)الف  
(, 1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -الثانية 

محمود انور محمود حسن 
 على سليم
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      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

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

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

(, 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3سباحة)
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -ياضية)الفرقة الثانية مبادئ الصحة الر

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

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

محمود خالد بدير محمود 
 رشدى

 

()الفرقة 2(, تمرينات)2ف -الثانية (, تكنولوجيا التعليم)الفرقة 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, طرق تدريس 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -الثانية 

(, مبادئ الصحة 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
(, مسابقات 1ف -تربية الرياضية)الفرقة األولى (, مدخل وتاريخ ال2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

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

محمود خالد عبدالعزيز 
 عبدالمقصود

 

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

ريس والنقد (, طرق تد1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة األولى 1(, سباحة)1ف
(, مناهج التربية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 

 (1ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

محمود خالد محمود فوزى 
 ايوب

 

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

(, مبادئ 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -الثانية 
 (2ف -الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

محمود ربيع محمد حسان 
 عبدالمجيد هل

 

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

الثانية ()الفرقة 1(, رياضات مضرب)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)
(, طرق تدريس والنقد 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -

 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -الفرقة الثانية (, كرة سلة)2ف -(, كرة اليد)الفرقة الثانية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف
()الفرقة 3(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

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

محمود رجب رشاد عبده 
 الصرصار

 

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

 -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف
 -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4احة)(, سب1ف
(, كرة 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف

ة الثانية (, مبادئ الصحة الرياضية)الفرق1ف -(, كرة سلة)الفرقة الثانية 2ف -اليد)الفرقة الثانية 
(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة 2ف -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -

 (1ف -الثانية 

  محمود عالء محمد الحلو

()الفرقة 2(, تمرينات)1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة 1ف -فرقة الثانية ()ال2(, جمباز)2ف -الثانية 

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

محمود محمد اسماعيل 
 محمود سالم

 

(, 2ف -الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى (, التشريح 1ف -التربية الحركية)الفرقة الثانية   
(, 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز)

 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

محمود محمد عبدهللا حسن 
 الجيزاوى

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -داد البدني)الفرقة الثانية االع  
(, طرق تدريس والنقد في التربية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

ة (, مناهج التربي2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 
 (1ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

محمود محمد محمود 
 ابراهيم اليمانى
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1- ................................ 

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

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

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

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

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

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

  محمود مصطفى جابر الشال

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

(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -الثانية 
(, مسابقات الميدان 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الثانية 

 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 3مضمار)وال
 

  محمود ناجى يوسف العدس

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

(, مبادئ الصحة 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
(, مسابقات 1ف -الرياضية)الفرقة األولى (, مدخل وتاريخ التربية 2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

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

محمود وحيد عبدالعاطى 
 عبدالرحمن

 

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

(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -الثانية 
(, مسابقات الميدان 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الثانية 

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

محى الدين سعيد محى 
 محمد نورالدين

 

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

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

 (1ف -بية الرياضية)الفرقة الثانية التر

مروان ممدوح مسعد محمد 
 ابراهيم

 

 -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف
()الفرقة 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 1(, رياضات مضرب)1ف -رقة الثانية ()الف2جمباز)
(, كرة سلة)الفرقة 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الثانية 

(, مسابقات الميدان 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 
 (1ف -ثانية ()الفرقة ال3والمضمار)

مصطفى ابراهيم عبدالفتاح 
 ابراهيم القاضى

 

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

 (2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -ضية)الفرقة الثانية والنقد في التربية الريا

  مصطفى حمدى احمد هواش

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

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

مصطفى خالد فتوح 
 عبدالوهاب عيسى

 

()الفرقة 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
()الفرقة 1(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2جمباز) (,2ف -الثانية 
 -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)1ف -األولى 

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

 (1ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

مصطفى عبدالمنصف 
 ابوالعال درويش

 

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

(, 2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -()الفرقة الثانية 4سباحة)
 -(, مدخل وتاريخ التربية الرياضية)الفرقة األولى 2ف -مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 

مصطفى محمد حسن شعبان 
 حسن
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 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 (1ف -ية)الفرقة الثانية (, مناهج التربية الرياض1ف

()الفرقة 2(, تمرينات)2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, طرق تدريس 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 2ف -الثانية 

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

(, 1ف -(, مدخل في التدريب الرياضي)الفرقة األولى 1ف -النفس الرياضي)الفرقة األولى 
()الفرقة 4مار)(, مسابقات الميدان والمض1ف -()الفرقة الثانية 3مسابقات الميدان والمضمار)

 (2ف -الثانية 

مصطفى محمد عادل 
 عبدالعظيم شعالن

 

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

 (2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 
 

مصطفى محمود عبدالمنعم 
 محمود رمضان

 

 رقم  أســــــــــــــــــم الطالب مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة الدرجه بالحروف
 الجلوس

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

معاذ محمد دسوقى داود 
 الجمسى

 

(, 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 2ف -()الفرقة الثانية 4(, سباحة)2ف -

(, 2ف -المجال الرياضى)الفرقة الثانية  (, علم الحركة فى2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 
(, مسابقات 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -كرة اليد)الفرقة الثانية 

 (2ف -()الفرقة الثانية 4الميدان والمضمار)

مهند عالء محمد ابوالفتح 
 سليم

 

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

(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة 1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -الثانية 
(, مدخل وتاريخ التربية 2ف -ة الرياضية)الفرقة الثانية (, مبادئ الصح2ف -الثانية 

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

  نجيب ماجد السيد سرحان

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

()الفرقة 3(, سباحة)2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف
 -(, مصارعة)الفرقة األولى 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 

 (1ف

هشام جمعه عطا محمد 
 جابر

 

(, تكنولوجيا 1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, مبادئ الصحة 2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 
 (2ف -()الفرقة الثانية 4(, مسابقات الميدان والمضمار)2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

الشربينى هيثم عبدالقادر 
 على موسى

 

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

علم الحركة فى (, 2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف
 (2ف -المجال الرياضى)الفرقة الثانية 

وليد هانى صالح الدين 
 منصور

 

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

 (2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -)الفرقة الثانية (, كرة سلة2ف -

ياسر محمود اسماعيل 
 محمد عليوه

 

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

 (2ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

يحيى مجدى مرسى صالح 
 عبدالمالك

 

(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2(, تمرينات)2ف -
(, مدخل في الترويح الرياضي)الفرقة األولى 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -

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

يسرى احمد يسرى 
 عبدالعزيز
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 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

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

 (2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 

يسرى عبدالمنعم على 
 عبدهللا

 

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

 -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 1ف
 (1ف

يوسف اشرف انور السيد 
 غازى

 

(, تكنولوجيا 1ف -الثانية (, التربية الحركية)الفرقة 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
(, طرق تدريس والنقد في 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -التعليم)الفرقة الثانية 

(, 2ف -(, مبادئ الصحة الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 (1ف -مدخل علم النفس الرياضي)الفرقة األولى 

يوسف مصطفى يوسف 
 دوباحمد المج

 

 

الدرجه 
 بالحروف

أســــــــــــــــــم  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة
 الطالب

 رقم 
 الجلوس

                                      الب لهم حق أداء االمتحان من الخارج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــط -ثالثا:  

 -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية  (,1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, مناهج التربية 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)1ف

 (1ف -الرياضية)الفرقة الثانية 

ابانوب موسى لمعى 
 سليمان

1 

 -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة األولى 1تمرينات)(, 1ف -التربية الحركية)الفرقة الثانية   
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف

ابراهيم العيسوى 
 ابراهيم حموده

2 

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

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

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

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

 (1ف -الثانية 

احمد ابوالحسن 
احمد المكاوى 

 عجيزه

3 

(, مسابقات الميدان 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 1ف -لبدني)الفرقة الثانية االعداد ا  
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة األولى 1والمضمار)

احمد عادل احمد 
 الشرقاوى

4 

 -مالكمة)الفرقة األولى (, 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف

حمد كارم دياب ا
 دياب سالم عبد

5 

 -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, 2ف -()الفرقة الثانية 2)(, تمرينات2ف -(, تكنولوجيا التعليم)الفرقة الثانية 1ف

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

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

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

 (1ف -الثانية 

احمد محمد عباس 
 محمد الضبع

6 

 -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -(, االعداد البدني)الفرقة الثانية 1ف -أثقال)الفرقة الثانية   
(, 2ف -م)الفرقة الثانية (, تكنولوجيا التعلي2ف -(, التشريح الوظيفي للرياضيين)الفرقة األولى 1ف

(, 2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2تمرينات)
()الفرقة 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 1رياضات مضرب)

(, علم الحركة فى 2ف -ة الثانية (, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرق2ف -الثانية 

زياد احمد ناصر 
 عطيه

7 
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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 

 بنين         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

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

 -()الفرقة الثانية 4قات الميدان والمضمار)(, مساب1ف -()الفرقة الثانية 3الميدان والمضمار)
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف

 

(, 1ف -(, التربية الحركية)الفرقة الثانية 1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 (1ف -الثانية (, مناهج التربية الرياضية)الفرقة 1ف -()الفرقة األولى 1سباحة)

 

على محمد على 
 عبدالوهاب

8 

()الفرقة 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)1ف -االعداد البدني)الفرقة الثانية   
 (1ف -(, مناهج التربية الرياضية)الفرقة الثانية 1ف -الثانية 

 

محمد حسب هللا 
 عبدالسالم سالم

9 

الدرجه 
 بالحروف

أســــــــــــــــــم  مـــــــــــــــــــــــواد التخلف الدرجة
 الطالب

 رقم 
 الجلوس

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

(, 2ف -(, جودو)الفرقة الثانية 1ف -()الفرقة الثانية 2(, جمباز)2ف -()الفرقة الثانية 2رينات)تم
()الفرقة 4(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 3(, سباحة)1ف -()الفرقة الثانية 1رياضات مضرب)

ة فى (, علم الحرك2ف -(, طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية)الفرقة الثانية 2ف -الثانية 
(, كرة اليد)الفرقة 2ف -(, فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 2ف -المجال الرياضى)الفرقة الثانية 

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

محمد فريد 
عبدالعزيز الدسوقى 

 السعو

10 

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

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

(, 2ف -(, علم الحركة فى المجال الرياضى)الفرقة الثانية 2ف -التربية الرياضية)الفرقة الثانية 
 -كرة اليد)الفرقة الثانية (, 1ف -(, كاراتيه)الفرقة الثانية 2ف -فسيولوجيا الرياضة)الفرقة األولى 

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

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

د محمد محم
 عبدالمعبود مبارك

11 

 


