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الدرجه

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

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

ابراهيم اسامه فتحى محمد الصبرى
ابراهيم اشرف محمد محمد عثمان
ابراهيم السيد ابراهيم داود
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ابراهيم ايمن ابراهيم محمد عوض

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

ابراهيم حمدى ابراهيم سيف الدين
عقل

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

ابراهيم خالد مصطفى سيد احمد
ابراهيم طاهر على احمد راشد
ابراهيم عبدالاله احمد االودن
ابراهيم على ابراهيم على الندرى
ابراهيم محمد ابراهيم رزق

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

ابراهيم محمد ابراهيم شلبى

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

ابراهيم محمد ابراهيم عبدالعزيز ال
ابراهيم محمد عبدالسالم المرسى
ابراهيم محمد محمد الشافعى

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

ابراهيم ممدوح عنتر السيد السكرى

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

ابراهيم هشام ابراهيم عطيه محمد

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

ابراهيم ياسر ابراهيم عبدالفتاح
احمد ابراهيم احمد عبدالعزيز
التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

احمد ابراهيم محمد ابراهيم جويد
احمد ابراهيم مصطفى السيد
احمد ابوالفتوح عطيه الخياط

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

احمد ادهم محمد محمد الشرقاوى
احمد اشرف ابراهيم شعيره
احمد السعيد احمد حجازى

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

احمد السيد السيد مدين

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

احمد اليمانى فرج محمد زياده

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

احمد امين عبدالرؤف عبدالحليم الدق
احمد انس عبدالخالق عبدالرحمن
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التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف ,)1مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1
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المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف
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اعمال السنه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021
الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل

شفهى

رقم
الجلوس

أســــــــــــــــــم الطالب

.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60

احمد جمال الدين السيد بدره
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أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية
الدرجه

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

احمد حسام محمد عبدالغنى

احمد حمدى محمد جاد على

بنين

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

احمد حبيب محمد ابراهيم ابويوسف

احمد حسن محمد الشيخ

2

مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف ,)2فسيولوجيا الرياضة(الفرقة األولى  -ف)2
التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف ,)1مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

احمد خميس احمد بسيونى جويلى

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

احمد رافت محمد عمران

التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

احمد رضا عبدالجيد على سرحان

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

احمد سامى محمد عبدالنبى السيد

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

احمد سعد سعد عبدهللا

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

احمد سعد عبدالحق حماد
احمد سعيد ابواليزيد درويش
احمد سعيد محمد محمد ربيع هجرس

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

احمد سليمان زهيرى احمد عبدالباقى
احمد سمير احمد احمد ابوشهبه
احمد سمير المحمدى مصطفى عبده
احمد شوقى فهمى على عبدالوهاب
االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

احمد صابر السعيد الحماقى
احمد صادق عبدالشافى حبيب
احمد طارق فاروق محمد سعيد
احمد طارق محمود فهمى بكره

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

احمد عادل ابراهيم ابوزيد

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

احمد عاصم احمد محمود درويش

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

احمد عاطف السعيد ابراهيم عجالن

مدخل في التدريب الرياضي(الفرقة األولى  -ف)1

احمد عبدالجواد محمد السيد حسن

أثقال(الفرقة الثانية  -ف)1
مدخل في التدريب الرياضي(الفرقة األولى  -ف)1

احمد عبدالحكيم نصر شعيب

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

احمد عبدالدايم عرفات زيد عبدالد
احمد عبدالرحمن ابوالفتوح صادق

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

احمد عبدالرحمن عوض الشوره
احمد عبدالسالم محمد عبداللطيف
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التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه
شئون الطالب

اعمال السنه

الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل
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احمد عبدالفتاح عبدهللا الشازلى
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تطبيقى

3

بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

احمد عبدالناصر سعد على منتصر

الدرجه

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

احمد عزت سعيد رضوان الصباغ
احمد عصام السيد محمود عمار
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

احمد عالء حلمى خلف
احمد على اسماعيل ابراهيم نصار
احمد على عبدالعزيز على فايد
احمد على على الفرس

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

احمد عماد سليمان عبدالجواد قطب
احمد عوض عبدالجيد محمد المغربى

مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

احمد عيسى يحى عيسى
احمد فخرى عبدالقوى السيد صيام
احمد فرج محمود ابوجليله
احمد كارم حلمى عبدالعليم عبدالمجي

مدخل وتاريخ التربية الرياضية(الفرقة األولى  -ف)1
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف ,)2جمباز(()2الفرقة الثانية  -ف)1

احمد ماهر عبدالحميد مرسى على
احمد مجدى سعد عبدالعظيم
احمد مجدى عبدالقادر محمد رجب

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

احمد مجدى محمد متولى الغنام
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

احمد محمد ابراهيم حسين مرعى
احمد محمد احمد ابراهيم الشوره

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

احمد محمد احمد محمد الحو
احمد محمد السيد رمضان

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

احمد محمد السيد طه

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

احمد محمد السيد محمد حمد

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

احمد محمد سامى محمد البهنسى

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

احمد محمد سعيد احمد حماد
احمد محمد عبدالصادق الشوربجى
احمد محمد عبدالقادر شرف عبدالعال
احمد محمد عبداللطيف موسى
البديوى
احمد محمد عبدالوهاب كساب
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تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف ,)2مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

التوقيع
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مدير شئون التعليم والطالب
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جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه
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شئون الطالب

اعمال السنه
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احمد محمد على شحاته
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أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

احمد محمد محمد العراقى

الدرجه

مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

احمد محمد محمد رمضان عيسى
احمد محمد محمد عبدالعزيز االشول
احمد محمد محمد عبدالغنى الشاعر
احمد محمد محمد عوض
احمد محمد محمد محمد المعاملى
احمد محمد محمود ابوجليله

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

احمد محمد مصطفى مصطفى البالكوسى
احمد محمد يوسف منصور
احمد مصطفى محمد زهره

التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

احمد ممدوح سعد قاسم ريحان
احمد ممدوح عبدالفتاح الضرير
احمد نادر عبدالحميد على ابراهيم
احمد هشام ابراهيم عبدالرازق

التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

احمد هشام عبدالباقى البحراوى
احمد وائل احمد ابراهيم الشوره
احمد ياسر الششتاوى عبدالعزيز
احمد ياسر مصلح زكى عبدالعال
احمد يوسف على منصور جالله
ادم عبدالمغنى عبدالخالق محمود ابودفيه
ادهم احمد محمد عبدهللا قاسم

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2
االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

ادهم االحمدى الشناوى الديب
اسامه خيرت محمود ابوقمر

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

اسامه سعيد محمد محمد صحصاح
طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)2

اسامه عبدالحليم عبدالعظيم عبدالحميد
اسامه عيد حسين المرسى الجد
اسر ايمن شعبان محمد جمعه
اسالم ابراهيم محمد محمد عمار

جمباز(()2الفرقة الثانية  -ف ,)1سباحة(()1الفرقة األولى  -ف)1

اسالم السيد محمد السيد شاهين

التشريح الوظيفي للرياضيين(الفرقة األولى  -ف ,)2مناهج التربية الرياضية(الفرقة
الثانية  -ف)1

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه
شئون الطالب

اعمال السنه

الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل
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بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية
الدرجه

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

اسالم عصمت محمد عزب
االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

اسالم عالء احمد عبدالمنعم
اسالم عمر ابراهيم السيد الفوال
اسالم محمد حمزه المرسى سالم
اسالم مسعد عبدالحكيم السيد شحاته

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1كرة قدم(الفرقة األولى  -ف)1

اسماعـيل احمد محمد طه محمد طه
اسماعيل ماهر اسماعيل محمد شعيشع
االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

اسماعيل محمد االبيارى محمد عبدهللا
اشرف السيد محمد عبدالعليم بدر

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

اشرف حمدى سعد محمود ميدان

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

اشرف على صابر ابراهيم الشيشينى
اشرف محمد محمد حسن شحاته

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

الحسن اشرف محمد العوضى

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

السعيد السيد محمد السعيد حموده

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

السعيد سامى السعيد على مصطفى

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

السيد ايمن السيد المزين
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

السيد سالم على محمد خليفه

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

السيد طارق السيد عبدالمنعم سالمه
السيد عبدالحميد السيد محمد
السيد محمد السيد العسال
امير حسن ابوزيد االمير محمود
امير محمد فؤاد حسن درويش
امين اسماعيل امين راغب

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

انس ابراهيم ابراهيم رجب

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

ايمن ربيع فرج فخرالدين مخلص
ايهاب محمود ربيع يوسف عبدالعاطى
باسم ابراهيم السيد هشهش

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

باهر مجدى زاهر ابوالمجد

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

بسيونى نجاح بسيونى محمد البسيونى

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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المراجع

مدير شئون التعليم والطالب
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اعمال السنه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021
الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل
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مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

بيومى رجب البيومى غنيم
جاسم كمال عبدالمنعم مرسى المصرى

6
الدرجه

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

جرجس فهيم وليم فهيم جرجس

مدخل في التدريب الرياضي(الفرقة األولى  -ف)1

حازم محمد ابراهيم محمد وهبه

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

حامد زكريا حامد ابراهيم الفيومى
حسام السيد جوده الشاعر
حسام جاد محمد جاد العجان
مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

حسام حمدى عبدالفتاح محمد ابراهيم
حسن ابوالمجد رجب عبدالوهاب

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

حسن جمال احمد محمود حسن

مبادئ الصحة الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)2
االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

حسن شحاته حسن حسن ابراهيم
حسن محمد حسن الشرقاوى
حسن محمود احمد الهاللى

التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

حسين محمد حسين مصطفى المكبر
حلمى سالم حلمى احمد سالم

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

حمدى سليم محمد سليم
حمدى محمد عبدالعاطى مصطفى الحداد

مدخل في التدريب الرياضي(الفرقة األولى  -ف)1

خالد رضوان سعدالدين درويش بدر
خالد محمد على حسين مرجان
خالد محمد عمر عبدالحفيظ السيسى
خالد محمد محمود عوض

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

خطاب محمد ناصف ابراهيم خطاب
رجب رمضان رجب رمضان

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

زياد محمد سعد بسيونى
زياد محمد محمود سيد احمد عيد
زياد نبيل احمد حلمى البنهاوى
سامح رياض امين محمد بركات
سامح عماد محمد مصطفى العكروتى

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1
االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1سباحة(()1الفرقة األولى  -ف)1

سامى هشام احمد سامى قنديل

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021

شئون الطالب
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مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

سليمان المرسى حسين الجد

الدرجه

طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)2
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

سمير ربيع شريف شريف قديحه
سمير فتحى سيد احمد احمد الشاذلى
شادى اشرف محمد محمد المنشاوى
شادى محمد ابراهيم االقرع
شادى محمود عبدالرحمن صبرى عبدالمط

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

شهاب جمال يوسف محمد

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

شهاب خالد سالم حبشى
صبرى فكرى صبرى عبدالرحمن ابراهيم

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

صالح الدين ابراهيم السيد ابراهيم

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

ضياء اشرف محمد الجمل
طارق محمد على داغر
طلعت محمد فتحى عثمان

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

طه مصطفى طه ابوسنجر

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

عادل خالد محمد محمد ابوشادى
عادل رضا محمد محمد غرابه
عادل معاذ محمد رشاد محمد الشربينى

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1
التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف ,)1مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1
االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

عادل نبيل شحاته راغب

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

عامر عبدالحكيم عامر عبدالمجيد
عبدالحميد ايمن عبدالحميد محمد
عبدالحميد ممدوح احمد محمد القويسنى

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

عبدالحميد ياسر عبدالحميد السيد الهيتى

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

عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن شادى
عبدالرحمن احمد السيد احمد داود
التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

عبدالرحمن احمد بدير البسطويسى المنسى
عبدالرحمن اسامه عبدالسالم الصماد

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

عبدالرحمن حلمى على على شاهين

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

عبدالرحمن رضا عبدالرحمن رمضان سلي
عبدالرحمن سعيد سعد طلبه القزاز

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1
االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021

شئون الطالب

اعمال السنه
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عبدالرحمن طارق محمد القورى
عبدالرحمن عصام عبدالحكيم البشالوى

تطبيقى
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مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

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

عبدالرحمن على محمد على ابوعمر

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

عبدالرحمن كمال السعيد شاهين

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

عبدالرحمن محمد السيد راغب الصفتى
عبدالرحمن محمد السيد مصطفى

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

عبدالرحمن محمد سعد بكرى مصطفى
عبدالرحمن محمد شعبان الصعيدى

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

عبدالرحمن محمود السيد عبدالمعطى

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

عبدالرحمن محمود عطيه الخراشى

التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

عبدالرحمن ياسر عفيفى راضى عفيفى

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

عبدالعظيم السيد عبدالعظيم الششتاوى

مبادئ الصحة الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)2

عبدالفتاح عاطف عبدالفتاح بدران
عبدالفتاح عاطف عبدالفتاح عبدالجوا
عبدالفتاح محمود عبدالفتاح السيد حسن
عبدالفتاح نورالدين رضوان محمد نور
عبداللطيف محمد عبدهللا عبداللطيف
عبدهللا ابراهيم ابوالحمد ابراهيم
عبدهللا احمد السيد الزلبانى

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

عبدهللا احمد عبدهللا عبدالنبى عمر
عبدهللا البدرى محمد السايس

مدخل في التدريب الرياضي(الفرقة األولى  -ف)1

عبدهللا جمال صالح طمان

سباحة(()3الفرقة الثانية  -ف)1

عبدهللا رمضان محمود محمد
عبدهللا عالءالدين عبدالرحمن على

التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

عبدهللا مجدى محمد عبدهللا عبدهللا
عبدهللا مجدى نعيم منير
عبدهللا محمد بسيونى القصبى
عبدهللا محمد عبدهللا قانوش
عبدالمجيد عبدهللا محمد عاجه

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

عبدالمنعم امين انور السيد عبدالغفار

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

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه
شئون الطالب

اعمال السنه

الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل
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الدرجه

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

عبدالوهاب اشرف عبدالوهاب خويصات

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

عبدالوهاب عادل محمد الشناوى حجاج

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

عالء احمد فاروق القطاوى

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

عالء الدين السعيد عبدالعزيز محمد

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

على اشرف عزت طباجه

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

على عبدالعزيز محمد درويش
على محمد البسطويسى عز
على محمود السيد على ابوالنصر
على نبيه امين شفيق مزروع

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

على ياسر بلتاجى الصاوى
عماد حمدى مصطفى سعفان
عمار عوض عبدالعاطى موسى

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

عمار محمد محمد عبدالفتاح سلمان
عمر السعيد احمد على الشيخ

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

عمر ايهاب عبدالباقى محمد حسن

مدخل في الترويح الرياضي(الفرقة األولى  -ف)1

عمر خالد عرفان السيد ناصف
عمر عادل عبدالمنعم على

التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

عمر عبدالعزيز على عثمان

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

عمر عماد حسين الدهراوى
عمر محمد ابوالفتوح محمد سعيد

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

عمر محمد احمد مصطفى بصل
عمر محمد عطا هللا اسماعيل المراسى
عمر محمد محمد عبدالقوى عثمان

التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

عمر محمد نجيب السيد احمد مصطفى

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

عمر محمود محمد محمد عياد

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

عمر نجاح سعد السيد عفيفى
عمر ياسر عبدالمنعم السايس
عمرو احمد السيد محمد على
عمرو خالد فكرى طه حجازى

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
................................ -1
.................................... 2
................................. - 3

التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه
شئون الطالب

اعمال السنه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021
الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل

شفهى

رقم
الجلوس

أســــــــــــــــــم الطالب

.271
.272
.273
.274
.275
.276
.277
.278
.279
.280
.281
.282
.283
.284
.285
.286
.287
.288
.289
.290
.291
.292
.293
.294
.295
.296
.297
.298
.299
.300

عمرو طه عبدالقادر احمد البنا

تطبيقى

10

بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية
الدرجه

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف
مبادئ الصحة الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)2
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

عمرو عادل محمد نجا القن
عمرو عالء حامد السيد الخولى
عمرو نبيل محمد محمود سراج الدين
فادى السيد يونس شلبى
فارس احمد السيد سيد احمد الجندى
فارس حسن ابراهيم بيرم

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

فارس رمضان المرسى عباس
فارس طارق ابراهيم غازى
فتحى عباس نسيم عبدالنبى نسيم
فتحى عبدالحكيم محمد حسين البحيرى
كرم الرفاعى الرفاعى الزيات

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

كرم منجى السيد عبداللطيف غديه
كريم احمد محمد احمد السيد
كريم احمد محمد فوده
كريم السيد عامر الشناوى

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

كريم تامر توفيق الديب
كريم خالد محمود العزب حواس
كريم سعيد السبع محمود الفال
كريم عزت محمد الشهاوى الشهاوى

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

كريم فريد احمد مرزوق محمد مرزوق

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف ,)2تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف)2

كريم محمد عبدالنبى خميس
كمال عبدالبديع كمال صبحى عبدهللا
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

مؤمن حسين جاد عبدالمعـطى حسين
مؤمن سيد احمد احمد صقر
مؤمن عماد الدين عبدهللا ابوزيد
مؤمن محمد سعد الدين عزوز على

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف ,)2تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف)2

مؤمن هشام عثمان خليل

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

ماجد ابراهيم ابراهيم احمد سنبل

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

ماجد طارق محمد محمود الكيالنى

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
................................ -1
.................................... 2
................................. - 3

التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021

شئون الطالب

اعمال السنه

الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل

شفهى

رقم
الجلوس

أســــــــــــــــــم الطالب

.301
.302
.303
.304
.305
.306
.307
.308
.309
.310
.311
.312
.313
.314
.315
.316
.317
.318
.319
.320
.321

مازن عزالعرب عبدالموجود عبداللطيف

محمد احمد محمد عبدالقادر

.322

محمد احمد مسعد الصيرفى

.323
.324
.325
.326
.327
.328
.329
.330

مازن فهمى محمد فهمى على البدوى

تطبيقى

11

بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية
الدرجه

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف
التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1
التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف ,)1مبادئ الصحة الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)2
التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

مايكل جورجى رزق ايوب

مبادئ الصحة الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)2

مجدى هانى على حسن جرامون
محمد ابراهيم احمد سالم بشر

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

محمد ابراهيم السيد نورالدين

مبادئ الصحة الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)2
تمرينات(()1الفرقة األولى  -ف)1

محمد ابراهيم فؤاد الجوهرى المصرى
محمد ابراهيم فتوح العجوانى
محمد ابراهيم محمد امين محمد حسنين
محمد ابراهيم محمد بسيونى يوسف
محمد ابوالخير محمد ابوالخير بلح
محمد ابوالمعاطى عبدالحكيم شريف
محمد احمد ابوالنجا حموده
محمد احمد بسيونى محمد عمر

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

محمد احمد حافظ عبدالمطلب عرفات
محمد احمد حمدى هاشم حامد عوض
محمد احمد سعد بخيبخ

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

محمد احمد طه محمد الحوفى
محمد احمد عبدالحليم احمد عيطه
محمد احمد محمد الربوه

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

محمد احمد مصطفى زكى الجمل

التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

محمد احمد موسى الجزيرى

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

محمد اسماعيل شوقى عبدالمعطى
محمد اشرف رشوان محمد اسماعيل
محمد اشرف شمس الدين عماره

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

محمد اشرف عبدالستار عبدالجواد حمي
محمد السباعى محمد سيد احمد

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

محمد السيد احمد البهنسى

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
................................ -1
.................................... 2
................................. - 3

التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه
شئون الطالب

اعمال السنه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021
الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل

شفهى

رقم
الجلوس

أســــــــــــــــــم الطالب

.331
.332
.333
.334
.335
.336
.337
.338
.339
.340
.341
.342
.343
.344
.345
.346
.347
.348
.349
.350
.351
.352
.353
.354
.355
.356
.357
.358
.359
.360

محمد السيد رزق السيد عبدالحق عوده

تطبيقى

بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

محمد السيد رمضان محمد الصعيدى
محمد امين موسى احمد عميره

12
الدرجه

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1
تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف ,)2جمباز(()2الفرقة الثانية  -ف)1
مدخل في التدريب الرياضي(الفرقة األولى  -ف)1

محمد انور محمد حسينى اسماعيل عبدا
محمد ايمن عبدالرحيم عبدالعزيز حاتم
محمد ايمن محمد المرشدى راشد
محمد ايمن محمد المطاهر
محمد ايمن محمد امين مجاهد
محمد ايوب محمد ايوب المغربى

تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف)2

محمد جالل عبدالعزيز العربى
محمد جمال عبدالجواد محمد البحيرى
محمد جمال محمد محمود دهمه

تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف ,)2جمباز(()2الفرقة الثانية  -ف)1
تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف)2

محمد جميل عبدالحافظ السيد
محمد حازم اسماعيل السيد اللبدى
محمد حافظ مصطفى امين ناموس

تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف ,)2جمباز(()2الفرقة الثانية  -ف)1

محمد حسام عنتر احمد عطيه
تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف)2

محمد حسين محمد حسين البحيرى
محمد حلمى لطفى محمد خليفه

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

محمد حمدى البيومى عبدالدايم

تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف ,)2كرة قدم(الفرقة األولى  -ف)1

محمد حمدى عبداللطيف الشايب
محمد خالد عفيفى عبدالمجيد
جودو(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد خالد محمد سيد احمد احمد تنيت
محمد خالد محمد عبدالعزيز يوسف
محمد رافت ابراهيم فريج حموده

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

محمد رزق حسن محمد
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد رضا دسوقى احمد زغلول
محمد رضا سيد احمد حماده

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد رضا طه غريب ابوحمر
محمد رفيق سعيد عبدربه ابوورده
محمد سامى السيد صديق الصواف

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
................................ -1
.................................... 2
................................. - 3

مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه
شئون الطالب

اعمال السنه

الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل

شفهى

رقم
الجلوس

أســــــــــــــــــم الطالب

.361
.362
.363
.364
.365
.366
.367
.368
.369
.370
.371
.372
.373
.374
.375

محمد سعد منجد الشيخه

.376
.377
.378
.379
.380
.381
.382
.383
.384
.385
.386
.387
.388
.389
.390

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021

محمد سعد مهنا محمد عيسى

تطبيقى

13

بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية
الدرجه

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف ,)2تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف)2

محمد سعيد محمد السيد ابوشادى
محمد شعبان ابوبكر الطوانسى
محمد صبحى عبدالحليم منصور احمد

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد صبحى عبدالخالق شاهين

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد صبرى احمد ابراهيم محمد

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

تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف)2

محمد صالح بازيد عيد يبه سليمان
محمد طارق محمد ابوكثير

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

محمد عادل السعيد الشاذلى

مبادئ الصحة الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد عاطف احمد السيد الشوره
محمد عاطف احمد صباح خليل

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

محمد عاطف السيد البنا

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

محمد عاطف محمد هيكل

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد عبدالرحمن عبدالعزيز حسين

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

محمد عبدالرحيم خربتاوى صحصاح
محمد عبدالسالم ابراهيم عبدالحليم
محمد عبدالسالم نصر احمد عبدالعال
محمد عبدالعال السيد جبر

التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1
تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف ,)2علم الحركة فى المجال الرياضى(الفرقة الثانية  -ف)2
االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1علم الحركة فى المجال الرياضى(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد عبدالعظيم جمال عبدالعظيم
محمد عبدالغنى محمد بدر
محمد عبدالغنى محمد حامد

جمباز(()2الفرقة الثانية  -ف)1

محمد عبدالفتاح على شمس

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف ,)2تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف)2

محمد عبدالقادر نبيه الكفورى
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد عبداللطيف على محمد النادى
محمد عبدالوهاب محمد عبدهللا ابوعي
محمد عزت ابراهيم قطب عماره

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد عزوز محمد ربيع احمد النجار
محمد عصام شعبان درويش االعمى
محمد عصام محمود سليمان

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
................................ -1
.................................... 2
................................. - 3

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه
شئون الطالب

اعمال السنه

الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل

شفهى

رقم
الجلوس

أســــــــــــــــــم الطالب

.391
.392
.393
.394
.395
.396
.397
.398

محمد عصام مسعد النبراوى

.399
.400
.401
.402
.403
.404
.405
.406
.407
.408
.409
.410
.411
.412
.413
.414
.415
.416
.417
.418
.419
.420

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021

تطبيقى

14

بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية
الدرجه

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

محمد عطيه احمد عبدالفتاح زايد
محمد عالء محمد شريف
محمد على ابراهيم سرحان

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد على محمد على سليم

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد عماد حسن ابويونس

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد عماد شعبان شهاب الدين
محمد عمر طه السيد حسن

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

محمد عيسى حسين عيسى هجرس
محمد فؤاد محمود المشد
محمد فرج ربيع عاشور
محمد قاسم احمد المتولى غنيم

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف ,)2سباحة(()3الفرقة الثانية  -ف)1

محمد مامون انور امام ابراهيم
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد ماهر امرو ابراهيم الجمل
محمد مجدى السيد عبداللطيف
محمد مجدى سيد احمد الشوبرى

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد مجدى عبدالخالق عمر
محمد مجدى عبدالفتاح عمر
محمد مجدى يوسف محمد شتيوى
محمد محسن السيد البنا

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

محمد محسن عبدالغفور محجوب

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد محسن عبدالفتاح الجمل

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد محسن مخيمر عبدربه

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد محمد محمد السيد جامع
محمد محمود اسماعيل الصباغ
مدخل وتاريخ التربية الرياضية(الفرقة األولى  -ف)1

محمد محمود السيد محمود العشماوى

مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

محمد محمود جمال الدين محمود
محمد محمود حامد احمد حسب هللا

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

محمد محمود محمد القلعى
محمد محمود محمد خليل

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
................................ -1
.................................... 2
................................. - 3

التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه
شئون الطالب

اعمال السنه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021
الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل

شفهى

رقم
الجلوس

أســــــــــــــــــم الطالب

.421
.422
.423
.424
.425
.426
.427
.428
.429
.430
.431
.432
.433
.434
.435
.436
.437
.438
.439
.440
.441
.442
.443
.444
.445
.446
.447
.448
.449
.450

محمد محمود محمد على فوده

تطبيقى

15

بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

محمد محمود مصطفى اغا

الدرجه

سباحة(()1الفرقة األولى  -ف)1

محمد محمود يوسف عبدالمجيد ابوليمو
محمد مداح احمد ابراهيم النكالوى
محمد مرزوق محمد احمد عبدالغنى
أثقال(الفرقة الثانية  -ف ,)1التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

محمد مصطفى ابراهيم عبدالستار حماد

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

محمد مصطفى ابراهيم مصطفى داود
محمد مصطفى القطب ماريه

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمد مصطفى عبدالعاطى عبدهللا ذكرى

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

محمد مصطفى على حسن سالم
محمد مصطفى محمد محمد الجزار
محمد معوض عبدالبارى عبدالمقصود
محمد ممدوح محمد الشين
محمد منصور مسعد الرخاوى
محمد ناجح محمدى محمد خليل
محمد ناصر مصطفى محمد عزام
محمد نبيل سعد عبدالرازق

تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف)2

محمد نصر السيد على السيد

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

محمد هشام صالح السيد عمران

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

محمد هشام محمد الشرقاوى
محمد هشام محمد عبدالعظيم سراج الد

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

محمد وائل السيد عبدهللا محمد عبدالعال
محمد وجدى محمد نيده
محمد وليد جمعه عبدالحى الخولى
محمد وليد على سليمان بكير
محمد ياسر ابراهيم فوده
محمد ياسر احمد السيد ابوموسى

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

محمد يحى عبدالحى الجيزاوى
محمود ابراهيم عبدالغنى ابراهيم
محمود ابراهيم محمد راضى شحاته

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
................................ -1
.................................... 2
................................. - 3

التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه
شئون الطالب

اعمال السنه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021
الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل

شفهى

رقم
الجلوس

أســــــــــــــــــم الطالب
محمود ابراهيم محمود خليفه

تطبيقى

16

بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية
الدرجه

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

.451
.452
.453
.454

محمود احمد مصطفى فرج صبره

.455

محمود اسامه محمد عبدالفتاح الحفنى

.456

محمود اشرف توفيق المهندس

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

محمود الشافعى عبدالحميد عبدالرازق

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

محمود ابوريه محمود ابوريه
محمود احمد احمد فره

.457
.458
.459
.460
.461
.462
.463
.464
.465
.466
.467
.468
.469
.470
.471
.472
.473
.474
.475
.476
.477
.478
.479

محمود محمد احمد حسب هللا

.480

محمود محمد حسن االتربى

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

محمود العربى السعيد السيد الخولى
محمود ايمن البهى سليمان الجخو

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

محمود ايمن فرج احمد سليم
محمود جمال عبدالموجود ابوسعده

التشريح الوظيفي للرياضيين(الفرقة األولى  -ف)2

محمود حسام محمود سبع محرم
محمود حسين احمد اسماعيل احمد
محمود رجب حسن الجبالى عيسى
محمود رجب سعد على قشيطه
محمود رمضان سارى مدنى
محمود سعد السيد احمد
محمود سعيد محمود سليمان حموده

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

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

محمود سليمان حامد محمد الحديدى
محمود صالح مرسى عبدالفضيل عيد
محمود عادل عبدالغفار عبدالسالم
تمرينات(()1الفرقة األولى  -ف)1

محمود عبدالرحمن فاروق السيد عبد
محمود عبدالهادى حامد ابراهيم سليم
محمود على الدين المتولى محمد

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

محمود على عبدالغنى عبدالسالم

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

محمود كمال رمضان اسماعيل
محمود لطفى محمد محمود عامر
محمود محسن عبدالفتاح الجمل

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
................................ -1
.................................... 2
................................. - 3

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

التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه
شئون الطالب

اعمال السنه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021
الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل

شفهى

رقم
الجلوس

أســــــــــــــــــم الطالب

.481
.482
.483
.484
.485
.486
.487
.488
.489
.490
.491
.492
.493
.494
.495
.496
.497
.498
.499
.500
.501
.502
.503
.504
.505
.506
.507
.508
.509
.510

محمود محمد حسنى احمد سليمان

تطبيقى

17

بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية
الدرجه

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

محمود محمد عبدالرحيم فيشار
جمباز(()2الفرقة الثانية  -ف)1

محمود محمد عبدالرحيم محمد سالمى
محمود محمد عبدالعزيز محمد عبيد

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1

محمود محمد عبدالعليم محمد راشد

جمباز(()2الفرقة الثانية  -ف)1

محمود محمد كمال ابراهيم فاخر
جمباز(()2الفرقة الثانية  -ف)1

محمود محمد محمد عبدالغنى عبدربه
محمود محمد محمود ابراهيم رزق

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمود محمد محمود حلمى المليجى
محمود مصطفى محمود حامد ابوجبل
محمود ممدوح رياض محمد شلبى
محمود نصر مصطفى مصطفى شامه
محمود وجدى احمد محمد شرف

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

محمود يوسف مراد الشناوى
مروان محمد محسوب النبى رمضان
مروان ممدوح خميس قطب على
مسعد على محمد حجاجه
مصطفى ابراهيم عبدالمنعم محمد
مصطفى احمد ابراهيم المرسى شعبان

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

مصطفى احمد السيد الشهاوى
مصطفى احمد سعد الدين درويش

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

مصطفى ايهاب حامد عبدالغنى جمال
مصطفى تامر رسمى عبدالسالم سيد
مصطفى شريف عبدالحكيم على
مصطفى شوقى عبدالحميد امام فليفل
مصطفى عادل عبدالصبور على بحر

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

مصطفى عبدالرحمن محمد النصيرى

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

مصطفى عمادالدين عبدالفضيل قطقاط

سباحة(()1الفرقة األولى  -ف)1

مصطفى كامل مصطفى السقا

مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

مصطفى لطفى فرج ابراهيم

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف ,)2تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف)2

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
................................ -1
.................................... 2
................................. - 3

التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه
شئون الطالب

اعمال السنه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021
الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل

شفهى

رقم
الجلوس

أســــــــــــــــــم الطالب

.511
.512
.513
.514
.515
.516
.517
.518
.519
.520
.521
.522
.523
.524
.525
.526
.527
.528
.529
.530
.531
.532
.533
.534
.535
.536
.537
.538
.539
.540

مصطفى ماهر مصطفى هواش

تطبيقى

18

بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية
الدرجه

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف
االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

مصطفى محمد محمود عبدالكريم
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

مصطفى محمود حلمى عطا
مصطفى مخلوف محمد الحاجه
مصطفى مصطفى لطفى السامولى
مصطفى ممدوح على مجاهد

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2
االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

مصطفى نورهللا جوده مصطفى شبل
معاذ حمدى عبدالسميع بدوى

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

معتز شبل مصطفى شبل عماره
التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف)1

معتزباهلل سعد محمد محمد خلفا
ممدوح عبدالمنعم السيد الباجورى

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

منتصر مجدى مصباح محمد حسن

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2

مهاب وليد عبدالمجيد ابوالفتوح خطا
مهند حلمى سليمان محمد

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

نادر السيد جعفر عبدالرحيم

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1
رياضات مضرب(()1الفرقة الثانية  -ف)1

نادر ايمن عبدالرؤف محمد الصاوى
نادر عبدالرحيم عبدالمنعم البدراوى
هاشم احمد هاشم القماش
هاشم احمد هاشم مصطفى ابوعبيه

مبادئ الصحة الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)2

هاشم عالء عبدالفضيل احمد قطقاط

تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف)2

هشام رجب رمضان ابراهيم عامر

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2
مبادئ الصحة الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)2

وليد محمد على قطب جاد هللا
وليد ناصر السيد عيد

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

يحيى طارق سيد بركه

تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف)2
مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

يحيى عبدالحميد ابراهيم محمد حلمى
يحيى فايق محمد فهمى الشنوانى
يحيى فتحى محمد متولى فرج

يوسف حسن يوسف محمد حبلص

تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف ,)2سباحة(()4الفرقة الثانية  -ف)2

يوسف سعيد محمد عبدالفتاح مكى

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
................................ -1
.................................... 2
................................. - 3

التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه
شئون الطالب

اعمال السنه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021
الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل

شفهى

رقم
الجلوس

أســــــــــــــــــم الطالب

.541
.542
.543
.544
.545
.546
.547
.548

يوسف عبدالفتاح عبداللطيف محمد

تطبيقى

بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

الدرجه

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

يوسف عصام عبدالسالم هشام
يوسف عالء محمد عباس

19

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف)1
التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف ,)1مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

يوسف عمرو على محمد نصرالدين
يوسف محمد ابراهيم السيد الجمال
يوسف محمد احمد على ايوب
يوسف محمود حسن شمس

ثانيا  - :طالب باقون لالعاده
اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
................................ -1
.................................... 2
................................. - 3

التوقيع

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021

شئون الطالب

اعمال السنه

الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل

شفهى

تطبيقى

20

بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية

رقم
الجلوس

اسم الطالب

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

1

ابراهيم احمد ابراهيم احمد فرج

2

ابراهيم محمد محمد الششتاوى

3

احمد احمد عبدالستار طه

4

احمد المحمدى عبدالقادر الجوهرى

إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2اإلصابات واإلسعافات
األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1الميكانيكا
الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة
الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف)1
أثقال(الفرقة الثانية  -ف ,)1إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف,)2
اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2االعداد البدني(الفرقة الثانية -
ف ,)1الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في
طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف)2
االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة
الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة
الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف)2
إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2اإلصابات واإلسعافات
األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة -
ف ,)1تدريب ميدانى(()1الفرقة الثالثة  -ف ,)2تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة
الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2علم اإلجتماع الرياضى(الفرقة
الثالثة  -ف)1

5

احمد حسن عبداللطيف عبدالهادى جوده

االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة -
ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف)1

6

احمد حمدى فتحى عبدالجليل عوف

7

احمد زكى المندوه زكى ابوهالل

8

احمد عاطف ابراهيم السيد محمد الشرابى

9

احمد عزت محفوظ عبدالرحمن فايد

10

احمد عزت محمد احمد هوله

إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2اإلصابات واإلسعافات
األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2القوام والتدليك الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف,)1
الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق
تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة
الثالثة  -ف ,)2عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1علم اإلجتماع
الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1كاراتيه(الفرقة الثانية  -ف)1
إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2اإلصابات واإلسعافات
األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الترويح وأنشطة الخالء والتربية الكشفية(الفرقة
الثالثة  -ف ,)1الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف,)1
تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()2الفرقة الثانية  -ف,)1
جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف)1
اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية فى المجال
الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2عروض
رياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1
اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2االعداد البدني(الفرقة الثانية -
ف ,)1الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في
طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()2الفرقة الثانية  -ف,)1
جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2عروض
رياضية(الفرقة الثالثة  -ف)1
إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2االقياس البدني والحركى في
المجال الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)2اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة -
ف ,)2االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1الترويح وأنشطة الخالء والتربية
الكشفية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القوام والتدليك الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف,)1
القياس النفسى فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية فى
المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تدريب ميدانى(()1الفرقة الثالثة  -ف,)2
تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2سيكلوجية المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة -
ف ,)2عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1علم اإلجتماع الرياضى(الفرقة الثالثة
 -ف ,)1كاراتيه(الفرقة الثانية  -ف)1

اللجنه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
................................ -1
.................................... 2
................................. - 3

التوقيع

المختص

المراجع

الدرجه

مدير شئون التعليم والطالب

الدرجه
بالحروف

جامعه طنطا – كليه التربيه الرياضيه

كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه الثالثه للعام الجامعى 2022/2021

شئون الطالب

اعمال السنه

الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل

شفهى

تطبيقى

21

بنين

أسم الماده /

الكشوف ليست نهائية

رقم
الجلوس

اسم الطالب

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

11

احمد على احمد على

اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية فى المجال
الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تدريب ميدانى(()1الفرقة الثالثة  -ف ,)2تطبيقات
في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف)1

12

احمد محمد احمد محمد عبدالعاطى

اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية فى المجال
الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2عروض رياضية(الفرقة
الثالثة  -ف ,)1علم اإلجتماع الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1مناهج التربية الرياضية(الفرقة
الثانية  -ف)1

13

احمد محمد الششتاوى فتوح

14

احمد محمد محمد ابوعجاجه ماضى

15

احمد هشام طه على حماد

اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2االعداد البدني(الفرقة الثانية -
ف ,)1الترويح وأنشطة الخالء والتربية الكشفية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القوام
والتدليك الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)1الميكانيكا الحيوية فى المجال
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ميدانى(()1الفرقة الثالثة  -ف ,)2تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2سيكلوجية
المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف,)1
علم اإلجتماع الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف)1
اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية فى المجال
الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2سيكلوجية
المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف)2
تدريب ميدانى(()1الفرقة الثالثة  -ف)2

38

محمد عاطف عبدالمنعم ابراهيم خاطر

إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2اإلصابات واإلسعافات
األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف,)1
تكنولوجيا التعليم(الفرقة الثانية  -ف ,)2جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

39

محمد عبدالعظيم عبدالحافظ شلبى

اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف,)1
الترويح وأنشطة الخالء والتربية الكشفية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1الميكانيكا الحيوية فى المجال
الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2سباحة(()4الفرقة الثانية -
ف ,)2سيكلوجية المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف)2
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محمد عصام محمد احمد عبدهللا
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محمد على سليمان شحاته طبانه
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محمود احمد محمود الخضر احمد
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محمود عبدالفتاح محمد عبدالحميد

44

محمود عالء محمود محمد الكتامى

45

معتز على محمد على تركى

46

هشام عباس اسماعيل يوسف الشريف

اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية فى المجال
الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف)2
إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2اإلصابات واإلسعافات
األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2االعداد البدني(الفرقة الثانية  -ف ,)1الميكانيكا
الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة
الثالثة  -ف ,)1تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف ,)2جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف)1
التربية الحركية(الفرقة الثانية  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة -
ف ,)1علم اإلجتماع الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1مناهج التربية الرياضية(الفرقة
الثانية  -ف)1
أثقال(الفرقة الثانية  -ف ,)1اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة  -ف,)2
القوام والتدليك الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة
الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف,)2
سيكلوجية المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف)2
أثقال(الفرقة الثانية  -ف ,)1االقياس البدني والحركى في المجال الرياضي(الفرقة
الثالثة  -ف ,)2اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الترويح
وأنشطة الخالء والتربية الكشفية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القياس النفسى فى المجال
الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)2تدريب ميدانى(()1الفرقة الثالثة  -ف ,)2تطبيقات
في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2سيكلوجية المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة -
ف ,)2عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1علم اإلجتماع الرياضى(الفرقة الثالثة
 ف)1إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2االقياس البدني والحركى في
المجال الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)2اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة -
ف ,)2الترويح وأنشطة الخالء والتربية الكشفية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القوام
والتدليك الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القياس النفسى فى المجال الرياضى(الفرقة
الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تدريب
ميدانى(()1الفرقة الثالثة  -ف ,)2تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2سيكلوجية
المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف,)1
علم اإلجتماع الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف)1
الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق
تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف)1
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ثالثا  :طالب لهم حق أداء االمتحان من الخارج فرصه أولى
احمد ابراهيم محمد ابوالفتوح سويلم

احمد سمير على العشرى

احمد محمد عطيه سالمه

احمد محمد محمد بدوى حسان

السيد محمد السيد محمد عبدالمجيد

شهاب احمد محمد محمد صبره
محمد صبحى محمد عاشور السيد هديه

محمود مجدى حمد هللا السيد الكالوى
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إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2االقياس البدني والحركى في
المجال الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الترويح وأنشطة الخالء والتربية
الكشفية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القوام والتدليك الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف,)1
القياس النفسى فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية فى
المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة -
ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2سيكلوجية
المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2طرق تدريس والنقد في التربية
الرياضية(الفرقة الثانية  -ف ,)2عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1علم
اإلجتماع الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1فسيولوجيا الرياضة(الفرقة األولى  -ف)2
إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2القوام والتدليك الرياضي(الفرقة
الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة
الثالثة  -ف ,)2سيكلوجية المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2عروض
رياضية(الفرقة الثالثة  -ف)1
إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2االقياس البدني والحركى في
المجال الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الترويح وأنشطة الخالء والتربية
الكشفية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القوام والتدليك الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف,)1
القياس النفسى فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية فى
المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2سيكلوجية المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة -
ف ,)2طرق تدريس والنقد في التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف ,)2عروض
رياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1علم اإلجتماع الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف,)1
فسيولوجيا الرياضة(الفرقة األولى  -ف)2
االقياس البدني والحركى في المجال الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الترويح
وأنشطة الخالء والتربية الكشفية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القوام والتدليك
الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف,)2
سباحة(()1الفرقة األولى  -ف ,)1عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1علم
اإلجتماع الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1فسيولوجيا الرياضة(الفرقة األولى  -ف)2
الترويح وأنشطة الخالء والتربية الكشفية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القوام والتدليك
الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)1الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة
 ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة -ف ,)1عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف)1
تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف,)1
كاراتيه(الفرقة الثانية  -ف)1
االقياس البدني والحركى في المجال الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)2اإلصابات
واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2القوام والتدليك الرياضي(الفرقة الثالثة -
ف ,)1الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2عروض
رياضية(الفرقة الثالثة  -ف)1
اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الترويح وأنشطة الخالء
والتربية الكشفية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القوام والتدليك الرياضي(الفرقة الثالثة -
ف ,)1القياس النفسى فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية
فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة
 ف ,)1تمرينات(()2الفرقة الثانية  -ف ,)2جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف,)1عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1فسيولوجيا الرياضة(الفرقة األولى  -ف)2
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احمد ابراهيم احمد محمد البربرى

الترويح وأنشطة الخالء والتربية الكشفية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القوام والتدليك
الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)1الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة
 ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2سباحة(()1الفرقة األولى  -ف,)1
سيكلوجية المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2عروض رياضية(الفرقة
الثالثة  -ف ,)1علم اإلجتماع الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1فسيولوجيا
الرياضة(الفرقة األولى  -ف ,)2مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1
إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2االقياس البدني والحركى في
المجال الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)2اإلصابات واإلسعافات األولية(الفرقة الثالثة -
ف ,)2الترويح وأنشطة الخالء والتربية الكشفية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القوام
والتدليك الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القياس النفسى فى المجال الرياضى(الفرقة
الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف,)1
تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2سيكلوجية المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة -
ف ,)2عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1علم اإلجتماع الرياضى(الفرقة الثالثة
 -ف ,)1مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

اسم الطالب

مـــــــــــــــــــــــواد التخلف

احمد الشافعى عبدالعزيز جادهللا شلتوت

إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2االقياس البدني والحركى في
المجال الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الترويح وأنشطة الخالء والتربية
الكشفية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القوام والتدليك الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف,)1
القياس النفسى فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية فى
المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة -
ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2سيكلوجية
المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف,)1
علم اإلجتماع الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)1فسيولوجيا الرياضة(الفرقة األولى -
ف ,)2مناهج التربية الرياضية(الفرقة الثانية  -ف)1

احمد محمد سعد محمد على عبدالرحمن

إدارة المؤسسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)2االقياس البدني والحركى في المجال
الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الترويح وأنشطة الخالء والتربية الكشفية(الفرقة الثالثة -
ف ,)1القوام والتدليك الرياضي(الفرقة الثالثة  -ف ,)1القياس النفسى فى المجال
الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف ,)2الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف,)1
تطبيقات في طرق تدريس(الفرقة الثالثة  -ف ,)1جمباز(()3الفرقة الثالثة  -ف,)1
جمباز(()4الفرقة الثالثة  -ف ,)2سيكلوجية المنافسات الرياضية(الفرقة الثالثة  -ف,)2
عروض رياضية(الفرقة الثالثة  -ف ,)1علم اإلجتماع الرياضى(الفرقة الثالثة  -ف,)1
فسيولوجيا الرياضة(الفرقة األولى  -ف)2

يوسف احمد محمود السقا

رقم
الجلوس

تطبيقى
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