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   2020/2021للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           بيقى        شفهى             تطاعمال السنه             

 

 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     اريج مصطفى محمد مصطفى مشعل  .1

     اسراء احمد احمد مرزوق سليم  .2

   (1تمرينات ) محمد الشالاسراء اسامه محمد   .3

     اسراء اشرف جمعه السيد جمعه  .4

     اسراء امين محمد الطنطاوي  .5

     اسراء بدوى السيد الجندى  .6

     اسراء جمال الدين عبد العزيز ابو المجد  .7

     اسراء جمال محمد محمد صالح  .8

     اسراء حسن انس احمد نصفه   .9

     اسراء خميس ابواليزيد عماره  .10

     اسراء خيري الحسيني محمد بديوي  .11

     اسراء زين العابدين على حسن النويهى  .12

     اسراء سيد على عبدالهادى على  .13

     اسراء شبل محمد دعميش  .14

     اسراء عادل محمود محمد المرسي  .15

     اسراء عبدالحليم ناجى الباجورى  .16

     اسراء عبدالعليم صالح عبدالعليم  .17

     عبدالفتاح بسيونى ابوديب اسراء  .18

     اسراء عبدهللا محمد عبد الباقى الشرنوبى  .19

     اسراء عالء فاروق احمد الشريف  .20

     اسراء على إبراهيم احمد النمر  .21

     اسراء على محمد عبدالمقصود ابورويشد  .22

     اسراء عنتر حسن عبدالستار الشريف  .23

     اسراء فوزى احمد محمد   .24

     اسراء محمد ابراهيم محمد صالح  .25

   مدخل فى التدريب اسراء محمد رزق عماره  .26

     اسراء محمد عبدالمعبود النجار  .27

     اسراء محمد محمد حسن عوده  .28

     اسراء محمد محمد محمد القويضى  .29

     اسراء محمد محمود غزال  .30

 



                 

                                2                                                                                                                                                                                                                            

 
                

 

      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

   2020/2021للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           بيقى        شفهى             تطاعمال السنه             

 

 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     اسراء محمد مهدى محمد الشوره  .31

     اسراء مصطفى سامى ياقوت محمد البطاوى  .32

     اسراء ممدوح امام عبدالحميد  .33

     اسراء ممدوح ذكى محمد بيومى  .34

     اسراء يوسف عطيه يوسف ابوعطيه  .35

     ابراهيم حميسهاسماء ابراهيم محمد   .36

     اسماء احمد صبحى احمد البحيرى  .37

   مدخل علم نفس اسماء احمد عبد القادر سافوح  .38

     اسماء اسامه عبدالجواد خضر  .39

   مدخل فى التدريب اسماء اسماعيل سعد عبدالحميد ناصف  .40

   (1تمرينات ) اسماء السيد محمد ابوزيد محمد  .41

     اسماء الشحات تاج قاسم محمد  .42

     اسماء بدوى على مصطفى راجح  .43

     اسماء صبرى عبدالقادر صابر  .44

     اسماء عبدالرحمن عبدالرحمن عطا  .45

     اسماء عبدالعزيز السيد بيومى الشيخ  .46

   (1تمرينات ) اسماء عالء جابر السيد عبود  .47

     اسماء فوزى عبد الفتاح اسماعيل  .48

     الرخاسماء محمد عبدالفتاح ابراهيم   .49

     اسماء مصطفى ابواليزيد محمد عمار  .50

     اسماء هانى عبدالوهاب محمد شحطيط  .51

     اسماء وليد حسن ابو الخير  .52

     االء ابراهيم الدسوقى محمد ابراهيم  .53

   (1( + تمرينات )1سباحه ) االء ابراهيم محمد المملوك  .54

     االء اشرف عبدالفتاح ابراهيم سليمان  .55

     االء اشرف محمد احمد ميز  .56

     االء الصاوى الصاوى الشنشورى  .57

     االء ساهر رشدى محمد عيد   .58

     االء عاطف محمد عبدالمنعم مصطفى  .59

     االء عبدالشافى احمد عبدالشافى عبدهللا  .60
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 بالحروف

     االء محمد عبدالفتاح توفيق محمد  .61

     االء محمد عبدالمجيد احمد عسكر  .62

     االء محمد محمد ابراهيم المرحومى  .63

     الشيماء رضا عبد العظيم عبد المجيد محمود  .64

   (2سباحه ) الشيماء وحيد محمد أبو شادي  .65

     الهام ظريف محمود ابراهيم العبد  .66

     امال علي السيد مروان  .67

     امانى جمال ياسين احمد قشر  .68

     امانى عباس محمد عباس محمد  .69

     امانى محمد غريب على المصرى  .70

     امانى محمود محمود ابو عامر  .71

     امانى مصطفى شكرى محمود الشيخ على  .72

     امل السيد محمد اسماعيل شديد  .73

   مدخل علم نفس صالحامل جمال عبد هللا على   .74

     امنيه اشرف محمد محمد منصور  .75

     امنيه خالد عباس سيد احمد السيد  .76

   (1مدخل وتاريخ التربيه + تمرينات ) امنيه شاكر طه زيدان الطنطاوى  .77

     امنيه محمد حسن البحيرى السيد  .78

     امنيه محمد رجب رضوان الحالوى  .79

   مدخل وتاريخ التربيه + مدخل فى التدريب امنيه محمود لطفى احمد رمضان  .80

     امنيه نادر ابوزيد الطناحى  .81

     امنيه نقدى ديهوم عبدالسالم  .82

     امنيه هانى فتحى تركى  .83

     امنيه وليد عبدالمعطى محمود زعيتر  .84

   مدخل وتاريخ التربيه+ مدخل فى الترويح امنيه يسرى شفيق شعبان عامر  .85

     اليمانى احمد الزياتاميره احمد   .86

     اميره اشرف الجيوشى غنيم  .87

   مدخل فى التدريب اميره السعيد محمد اسماعيل القالوي  .88

     اميره رمضان رجب امين جاد  .89

   (1مدخل فى التدريب + تمرينات ) اميره سعيد محمود حامد سليمان نورالدين  .90
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     اميره عبدالعزيز عبدالغنى احمد رضوان  .91

     اميره عصام فوزى محمد حجاج  .92

   (1مدخل فى التدريب + تمرينات ) اميره عيد فتحى عيد البدوى  .93

    اميره فؤاد محمد بدر  .94

      اميره فتحى عثمان موسي السنهورى  .95

   (1(+ تمرينات )1سباحه ) اميره محمد عبدالقادر سعدالدين  .96

     اميره محمد محمد محمود عامر  .97

     امينه صبرى صبرى عبدالواحد الكتامى  .98

     امينه محمد بهجت عبد السالم  .99

     انجى السيد عبدالمنعم عبدالمجيد درويش  .100

     انجى على لطفى محمد على  .101

     رضوانانجى محمد فتحى صادق   .102

     انجى وليد ابراهيم احمد ابراهيم  .103

     اهداء ابراهيم زكريا محمد ابراهيم  .104

     ايمان ابراهيم محمد اسماعيل النفياوى  .105

     ايمان اشرف حسين محمد العقاد  .106

     ايمان تامر محمد عبدالرحمن ابوراضى  .107

     ايمان جمال عبدالرحمن متولى الخولى  .108

     عبد الحميد محمد صقرايمان حمدى   .109

     ايمان سعيد محمد شعبان مرعى  .110

     ايمان صالح إبراهيم حضيرى  .111

     ايمان صالح حسين رمزى عطيه شمس الدين  .112

     ايمان عادل حميده محمود داود  .113

     ايمان عاطف عبدالواحد بكر  .114

   مدخل فى التدريب  ايمان عبدالرحيم عبدالغفار ميبر  .115

   (1مدخل فى التدريب+تمرينات ) مجدى محمد العيسوىايمان   .116

     ايمان محمد اسماعيل عبد الخالق عقاب  .117

     ايمان محمد جمال سليمان  .118

   مصارعه ايمان محمد عبدالفتاح البلضم  .119

   (1مدخل وتاريخ التربيه + تمرينات ) ايمان محمد محمد جالل عبدالعزيز  .120
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 بالحروف

     ايمان نبيل عبدالعزيز عفيفى  .121

     ايمان وجيه عبدالحميد غالى  .122

     ايمان يسرى احمد حامد نور الدين  .123

     ايناس ابراهيم احمد الصياد احمد  .124

   قدم الشرقاوىايناس الشرقاوى حسن حسين   .125

     ايناس شلبى عبدالمقصود السخن  .126

     ايه ابراهيم احمد الموزى  .127

     ايه ابراهيم عدلى حسـن الزفتاوى  .128

     ايه انس عزت سيداحمد غزال  .129

     ايه ايهاب صبحى على شعبان  .130

     ايه جوده حسين عطيه الهواوى  .131

     ايه خالد نبيه عبدالوهاب هالل  .132

     طلعت ذكى محمدايه ذكى   .133

     ايه رمضان محمد محمد الشيخ  .134

     ايه شريف فؤاد محمد الجروانى  .135

     ايه صالح على ابراهيم  .136

     ايه طارق بيومى الزيادى  .137

     ايه عادل حافظ طلعت محمود فتح هللا  .138

   مدخل فى التدريب ايه عبدالقادر عبدالقادر غانم  .139

     زعويلايه عبدالمنعم محمد محمود   .140

     ايه عبدالهادى ابواليزيد السيد ابو  .141

     ايه كامل متولى احمد متولى  .142

     ايه كرم محمد رزق ابو اسماعيل  .143

     ايه محمد اباظه محمد حماد  .144

     ايه محمد ابراهيم الصاوى  .145

     ايه محمود حماد الدماطى  .146

     ايه محمود طه عبدالجواد الشوره  .147

     محمد جبرايه محمود   .148

     ايه محمود محمد محمود ابوسارى  .149

     باتول فارس جعفر حبيب  .150
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     بسمه محمد حبيب ابو حمده  .151

     بسمه محمد مصطفى البيلى متولى  .152

     محمد الديب بسمه وسيم أمين  .153

     بسنت خالد عباس عثمان احمد  .154

     بسنت صابر حسن على العيسوى  .155

     بسنت ناصر يوسف عبد العزيز عشماوى  .156

     بسنت وليد علي امام الفيومي  .157

     بوسى محمود شبل احمد مرجان  .158

     تقى احمد محمد سالمة  .159

     تقى اشرف محمد سيد احمد  .160

     خليفه رمضانتقى عالء محمد   .161

     تقى محروس ابراهيم الحبشى  .162

     جهاد باسل عبد السميع العزب أبوالعزم  .163

     جينا ابراهيم محمد عبد الفتاح مزروع  .164

     حبيبه احمد السيد سعد فره  .165

     حبيبه اشرف صالح على على  .166

     حبيبه محمد مصطفى محمد عامر  .167

     حبيبه مصطفى مصطفى ابوودن  .168

     حسناء حسانين ابراهيم ابراهيم الشيشينى  .169

     حسناء شوقى عبد الشافى الوكيل  .170

     حنان اشرف عبدالفتاح شواره  .171

     حنان سمير محمد الجندى  .172

     حنان هشام صبرى داود سليمان  .173

     حنين احمد حسن شريف شريف  .174

     حنين اسامه على الدسوقى  .175

     السيد ابودريعحنين اشرف ابواليزيد   .176

     خلود اشرف عبد القادر عماره  .177

     خلود حسن على عبدالقادر عماره  .178

   (+ انجليزى1سباحه ) خلود خالد احمد ابو صالح  .179

   (1مدخل فى التدريب + سباحه ) خلود سعيد عبد السالم الحاج  .180
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الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     شحاته  خلود سعيد عبدالفتاح عفيفى  .181

     خلود محمد الدسوقى فايد  .182

     خلود محمد محمد يحى البرادعى  .183

     داليا ابراهيم كمال الغنامى  .184

     داليا احمد محروس عبد المعين  .185

     داليا انور توفيق سرحان  .186

     داليا على مصطفى على فياض  .187

     داليا محمد رمضان هاشم البحيرى  .188

     دعاء سيف عبد الونيس سيف الحيطى  .189

     دنيا ابراهيم محمد حسن ابوضياء  .190

     دنيا خالد محمد محمد سالم البمبى  .191

     دنيا صالح الدين حنفى بدوى  .192

   التدريب + مدخل فى الترويحمدخل فى  دنيا عبدالونيس عبد الحليم جاد الوكيل  .193

     ديانا رائيل بديع ميخائيل المحالوى  .194

     دينا اسامه محمود ايوب اسماعيل  .195

     ردينا جمال الدين ابراهيم عطوه منصو  .196

     دينا عبدالحليم محمد سعدة  .197

     دينا عالء ابراهيم البنا  .198

     دينا محمد سعد على ابوزيان  .199

     احمد داوددينا محمد محمود   .200

     دينا محمود عيد عبد العاطى هنداوى  .201

     دينا مختار عبدالرازق شاهين  .202

     رانيا احمد حسن محمد قمبر  .203

     رانيا حمدى السيد أبو جليل  .204

     رانيا رضا حسن قنديل  .205

   مدخل فى التدريب رانيا سامى احمد خضر الوزان  .206

     ابراهيمرانيا كمال عبدالمقصود حسين   .207

     رباب امير عبدالمنعم عالم  .208

     رباب مجدى محمد عطيه محمد سعد  .209

     رجاء احمد حسن على عبدالمعطى  .210
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 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     رحاب احمد مصطفى السيد الكردى  .211

     اشرف وجدى حسنى مرجانرحمه   .212

     رحمه خليل كامل خليل النجار  .213

     رحمه سامى سيد  احمد الشطالوى  .214

     رحمه عاطف بكر امين بكر  .215

     رحمه عبدالباقى ابراهيم احمد العوضى  .216

     رحمه محمد مصطفى محمد هنطش  .217

     رضوى السعيد عبدالسالم شاهين  .218

     مصطفى إسماعيلرضوى السيد عبدالعزيز   .219

   مدخل فى الترويح رضوى محمود احمد شاهين  .220

     رضوى محمود رجب متولى شمس  .221

     رفيده فواد احمد فتوح ابو عيد  .222

     رنا حمدى جمال السيد ابراهيم  .223

     رنا حمدى فاروق محمد كامل حسين  .224

     رنا عالء زكى التطاوى  .225

     رنا كمال عبدالفتاح الجندى  .226

   (1سباحه ) رنا محمد سعد شلبى  .227

    رنا مصطفى محمد عبده أبو جاموس  .228

     رهف على طلبه شكر  .229

     رواء محمد كمال عبد العزيز السيد ابوعيد  .230

     روان احمد السيد احمد النكالوى  .231

     روان ايمن فتحى جاد  .232

     روان صالح عبدالفتاح محمد بدير  .233

     محمد زيدانروان عبدالفتاح ابراهيم   .234

     روان عبدالناصر نصر على البرماوى  .235

     روان عالء زكى التطاوى  .236

     روان ماهر حامد السعودى  .237

     روان محمد عبد العزيز البغدادى  .238

     روان محمد محمد السيد موسى  .239

   (1سباحه ) روان مصطفى محمود اسماعيل النجار  .240
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الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

   مدخل فى التدريب روان هشام محمد راغب  .241

     روان يسرى كامل السيد شرع  .242

     رودينا ياسر ابراهيم ابراهيم السرس  .243

     روضه بالل سعد سعد شلبى  .244

   انجليزى شاهينروميساء الجيوشي الجيوشي   .245

     رويدا اشرف عبد المطلب السيدأحمد دياب  .246

     ريحان بسيونى محمود بسيونى الطباخ  .247

     ريم رافت ابراهيم محمد شاهين  .248

   1 سباحه ريم عبد العزيز عزب ابراهيم العشماوى ربيع  .249

    (1مدخل فى التدريب+ تمرينات ) ريم محمد مصطفى ابراهيم عبدربه  .250

     نبيل مصطفى درويشريم   .251

     ريهام احمد السيد عبد القادر صقر  .252

     ريهام طاهر ابو زيد عبد ربه  .253

     زهراء محمد سليمان السيد خليل  .254

     زينب اسامه وجيه ابراهيم عباس  .255

     زينب عادل الكيالنى مصطفى طلبه  .256

     زينب عادل حموده عبدالعزيز فايد  .257

     عبد الحميد عبد الجوادساره ابراهيم احمد   .258

     ساره ابراهيم حسين ابراهيم حبيب  .259

     ساره السيد موسى غنيم  .260

     ساره حمدى سعيد محمد يونس  .261

     ساره حمدى محمد محمد الشبينى  .262

     ساره سيد عبدالفتاح سيد  .263

     ساره شريف أحمد عبد الرؤف عفيفى  .264

     ساره عادل سالم عبد السالم المزلع  .265

     ساره عبدالرحمن حسن عبد المهيمن وكوك  .266

     ساره عبدالفتاح محمد ابوالخير  .267

     ساره عماد محمد على دكوس  .268

     ساره فوزى احمد غزال  .269

     ساره لبيب انور احمد ابراهيم  .270
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الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     ساره محمود ابراهيم عوض محرم  .271

     ساره محمود ابوالغيط على حسنين  .272

     ساره ممدوح محمد علي الزمر  .273

     ساره هالل ابراهيم رزق  .274

     سحر احمد ابراهيم احمد شنب  .275

     سحر مصطفى محمود عبد المجيد دهمه  .276

     سلمى سعيد زكريا محمد عبيد  .277

     سلمى عاطف احمد كاشف   .278

     سلمى عبد المنعم ابراهيم بدوى  .279

     سلمى عصام محمود شلبي كندز  .280

     سلمى كمال حسين متولى  أبو النجا  .281

     سلمى مصطفى عبدالغفار غنيم  .282

     سلوى ابراهيم محمد ابراهيم الجبالى  .283

   مدخل علم نفس سلوى عادل صالح مصيلحي ابو طاحون  .284

     سلوى محمد ابراهيم على رمضان  .285

     سماح محمد عبدالعزيز الجمل  .286

     سمر بهجت فوزى حافظ زغلول  .287

     سمر حسن عبدالقوي عقل  .288

     سمر شبل عبدالعليم اسماعيل هيبه  .289

     سميحه عصام احمد حسن إبراهيم عماره  .290

   مدخل فى التدريب سها خالد فتحى فرج  .291

     العزب عوضسهام السيد محمد   .292

     سهام جمال العبد عبدالعال  .293

     سهيله احمد اسماعيل عبد الحفيظ السبكى  .294

     سهيله احمد السيد المالكى  .295

     سهيله السعداوى محمد عسل  .296

   مدخل فى التدريب سهيله حمدى عبد الرؤف شلبى  .297

     سهيله زكى محمد حسن غنيم  .298

     سهيله عاطف محمد متولى الحصرى  .299

     سهيله عبدالفتاح عبدالمنعم عبد الفتاح صقر  .300
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 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     سهيله عبدالقوى عبدالصادق  محمد حسوبه  .301

   (1سباحه ) سهيله محمد امين محمد مزروعه  .302

     عبد العزيز البلشهسهيله هانى محمد   .303

   (1مدخل فى التدريب+ سباحه ) سوزان حاتم صالح قطب  .304

   مدخل فى التدريب سونيا احمد على احمد يوسف  .305

     شاهندا حمدى محمود محمد عبدهللا  .306

   مدخل فى الترويح شروق اشرف مدين حامد خطاب  .307

     شروق السعيد توفيق النحراوى  .308

   مدخل فى التدريب محمودشروق صبحى سيداحمد   .309

     شروق عبدالمنعم عزت عبد المنعم محمد  .310

    شروق محمدعبدالمنعم عقل البكرى  .311

      شروق محمد محمود عبدالرحيم سيداحمد  .312

     شروق مصطفى محمد فتحى مصطفى السخن  .313

     شروق مصطفى معروف ابراهيم عيد  .314

     شرين رضا عثمان محمود جاد  .315

     عبد الحميد السباعى شهد ياسر  .316

   مدخل وتاريخ التربيه شوهندا حسن عبدالمقصود عامر  .317

     شيرين اشرف ابراهيم عبدالستار الطباخ  .318

   (1تمرينات ) شيماء حسن عبدالقوى عقل  .319

     شيماء صالح عبدهللا القليوبى  .320

   (1(+ تمرينات )1سباحه ) صباح غريب حسنى عبدهللا محمد محمود  .321

     عاطف عبد الرحيم السيد ضحى  .322

     ضحى محمد السعيد حسب هللا  .323

    عائشه خالد رضوان احمد رضوان  .324

      عايده عماد هاشم مصطفى أحمد سالم  .325

     عبير عبد السالم أحمد عبد السالم عبد الغني  .326

     عبير عبداللطيف محمد الشامى  .327

     عفاف سعد محمد عبد الملك حجازي  .328

     السيد دسوقى ابراهيم عمروعال   .329

     عال عبد هللا عبد الوهاب محمد دهب  .330

 



                 

                                12                                                                                                                                                                                                                            

 
                

 

      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

   2020/2021للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           بيقى        شفهى             تطاعمال السنه             

 

 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     عال مسعد حسين الشاذلى  .331

   مدخل وتاريخ التربيه عال وجيه محمود اسماعيل الطويل  .332

     علياء على طلعت سعد عبدالحميد  .333

     علياء عمرو السيد محمد رمضان  .334

     علياء عيد عبدالبارى عبدالنبي مرعى  .335

     غاده جميل سعد عبدالغنى  .336

     غاده سيف محمد سند عماره  .337

     غنه بهى محمد فهمى النجار  .338

     فاطمه ابراهيم محمد ابو المتولى  .339

     على الشيخفاطمه احمد ابوالعزم   .340

   مدخل وتاريخ التربيه فاطمه ايمن السيد محمد ابراهيم الباجورى  .341

   مدخل فى التدريب فاطمه ايمن عبدالسميع الجمل  .342

     فاطمه جالل فهمى عبد المطلب  .343

     فاطمه حمدى فاروق محمد كامل حسين  .344

   مدخل فى الترويح فاطمه شريف احمد سيد احمد الشنوانى  .345

     محمد ابراهيم سليمان النجار فاطمه  .346

     فاطمه محمد مرسى الزفتاوى  .347

   مدخل فى الترويح فاطمه هاشم احمد عبيد  .348

     فتحيه فرحات سعد تركى  .349

     فرح شريف احمد الشبشيري  .350

     فرحه حمدى محمود السيد عطيه  .351

   (1تمرينات ) فلاير محمود السيد عبدالمعطي الرفاعي  .352

     محمد عبد الفتاح محمد عباسفوقيه   .353

   مدخل علم نفس لبنى محمد شندى سالم محمد  .354

     ليلى سمير فتحى محمد القطارى  .355

     ليلى محمد ابراهيم الجوهرى  .356

     مارينا نبيل ابراهيم جندى ابراهيم  .357

   (1سباحه ) مايسه صالح رزق مصطفى  .358

     مرفت احمد سند العسال  .359

   مدخل علم نفس الشعراوي نصر مروه عبد الفتاح  .360
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 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           بيقى        شفهى             تطاعمال السنه             

 

 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

   (1سباحه ) مروه مجدى محمد عبدالعزيز السروجى  .361

     مروه محمد السعيد البدوى  .362

     مروه محمد مصطفى مصطفى الشابى  .363

   مدخل وتاريخ التربيه عوض محمد أبو العالمريم اسامة   .364

   مدخل فى التدريب مريم اشرف ابراهيم ابراهيم عمر  .365

     مريم السيد فتح هللا سليمان حسن  .366

     مريم ايمن محمود مصطفى حبيب  .367

     مريم حسن عبدالعزيز احمد جاد  .368

   (1سباحه) مريم رضا قطب عبدالحميد عارف  .369

     محمد أبوفرنمريم سعيد حسين   .370

     مريم عبدالخالق محمد عبدالخالق مجيد  .371

     مريم عثمان السيد رضوان  .372

     مريم عصام حسن احمد ياسو  .373

   مدخل وتاريخ التربيه + مدخل فى التدريب مريم عالء الدين محمود محمد  .374

     مريم فاروق على محمد على صبح  .375

     مريم فواد محمد حسن ابوسنه  .376

     مريم محمد احمد ابراهيم عبدالمولى  .377

     مريم محمد ربيع محمد شلبى  .378

     مريم محمود عبد الحميد عواد  .379

     مريم محمود محمد سعد ابومحمد  .380

     مريم نبيل سعد جاد الرب  .381

     ملك عثمان السيد رضوان  .382

     منار احمد ابراهيم سبع  .383

     منار احمد عبدالقادر سالمة  .384

     منار السعيد احمد محمد قنديل  .385

     منار السيد عبد العزيز حسونه  .386

     منار جمال فتوح البحيرى  .387

     منار عادل فتحى كسبر  .388

     منار محمد عيد ابراهيم عطا  .389

    منار محمد محمود السيد زعويل  .390
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 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           بيقى        شفهى             تطاعمال السنه             

 

 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه التخلف مـــــــــــــــــــــــواد أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     منار محمد منير موسى  .391

     منه هللا ابراهيم زكى شكر  .392

     منه هللا ابراهيم فتحي صالح  .393

     منه هللا اشرف ابراهيم عبدالعزيز عطيه  .394

     منه هللا ربيع البندارى سيد احمد رواش  .395

     منه هللا سعد عبدالرؤف ابوالروس  .396

     على محمد على حجازىمنه هللا   .397

     منه هللا فوزى عبدهللا السيد الحفناوى  .398

     منه هللا ماهر عبدالعزيز عبدالجليل  .399

     منه هللا محمد الدسوقى محمد ابوالدهب  .400

     منه هللا محمد سعيد عبدالمجيد مرسي  .401

     منه هللا محمد عبدالقادر محمد سالمان  .402

     عليوه متولىمنه هللا محمد متولى   .403

     منه هللا مصطفى حامد العبساوى  .404

     منه هللا نجاح على عمر  .405

     منه حسين ابراهيم عيسي  .406

     منه عالء نجيب محمد الشريف  .407

     منه مجدى البسيونى فرحات  .408

     منه هاني رشاد ترك  .409

     منى احمد عبدالمقصود محمد   .410

     الحناوىمنى مجدى محمد عبدالجواد   .411

     مها خيرى محمد مجاهد الدمالوي  .412

     مها صالح عبد العزيز جباره  .413

     مى احمد محمود عبيد  .414

   (1( + تمرينات )1سباحه ) مى السعيد عبد القادر خضير  .415

     مى حمدى محمد حبيب  .416

     مي محمود سعد على  .417

     مياده هانى سالمه سالم على  .418

     على الزعلوكميرنا خالد محمد   .419

    ميرنا عبدالحكيم صالح سند  .420
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 أسم الماده /                           بيقى        شفهى             تطاعمال السنه             

 

 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     ميرنا لطفى فوزى عيد  .421

     ميرنا محسن محمد عبد المحسن الشرقاوى  .422

     ميرنا ناجى يونان رزق  .423

     عباس عبد المجيد الشافعىميرهان عاصم   .424

     ميريانا عادل عشم ابراهيم بشاى  .425

     ميريت نعيم حلمى منصور سعد  .426

     نادين السعيد عطية بركات  .427

     نادين شريف صبحى محمد على  .428

     ناديه احمد محمد عامر  .429

     ناريمان صادق على يونس  .430

     نانسى عبد السالم عقاد عبد السالم النحراوى  .431

     نجاه شوقى رفعت ربيع  .432

   مدخل فى التدريب ندا ابراهيم محمد دحروج  .433

     ندا رمضان عبدالحميد الشناوى  .434

     ندى ابراهيم شلبى ابراهيم حمد  .435

   مدخل علم نفس ندى اكرامى محمد مرسي عطيه  .436

     ندى بسيونى يوسف السيد عليوه  .437

   فى التدريب مدخل ندى خالد محمود عبدالحكيم الشيخ  .438

     ندى صابر السيد محمد  .439

     ندى صبرى محمد ناصف  .440

     ندى عامر خفاجا عامر حسن  .441

     ندى عبدالمنصف محمد عبد العال السايس  .442

   مدخل فى الترويح ندى عبدالناصر عثمان على الخطيب  .443

   مدخل فى الترويح ندى عزت زكريا عبد الفتاح الطنطاوى  .444

   مدخل فى التدريب ابراهيم محمد الفقىندى محمد   .445

     ندى محمد زكى سيداحمد شكر  .446

   مدخل فى التدريب ندى محمود محمود فوده  .447

     ندى مسعد مصطفى المرسي عبده  .448

     نهال كمال امين جوهر  .449

   مدخل علم نفس نهى السيد عبد الجبير المكاوى  .450
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 أسم الماده /                           بيقى        شفهى             تطاعمال السنه             

 

 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     نهى جمال محمد يوسف الصعيدى  .451

   مدخل فى التدريب+ مدخل فى الترويح نور عمر عبدالفتاح ابوعماره    .452

     نورا حسين عبد الفتاح محمد الدهراوى  .453

     نورا عبد الوهاب سعيد عبد الوهاب على  .454

   مدخل علم نفس العظيم السيسىنورا مفيد عبد   .455

     نوران هيثم انور احمد دويدار  .456

     نورهان خميس رشوان ابوبكر عبدالجليل  .457

     نورهان عثمان على حسين محمد  .458

     نورهان عصام الدين عبدهللا محمد حسن  .459

     نورهان عصام فتحي احمد زرير  .460

     نورهان علي ابراهيم سيد  .461

     جمعة عبد المجيد بركاتنورهان محمد   .462

     نورهان محمد نصرالدين سليمه  .463

     نيره زكى عبد العظيم السيد القاضى  .464

     نيفين عصام عوض محمد عبدالباقى ابو عيشه  .465

     هاجر جالل حسين حسين قاسم  .466

     هاجر سعد السيد البسيونى  .467

     هاجر فؤاد سعيد بسيونى القسطاوى  .468

      مصطفى محمدهاجر محمد   .469

   (1سباحه ) هاجر محمود محمد مصطفى سميه  .470

     هاجر مهدى محمد على عبداللطيف  .471

     هاجر نصر مكاوى الحوشى  .472

   (1جمباز ) هاجر هديه ابراهيم هشهش  .473

     هاله محمد السيد بسيونى أبو سعديه  .474

     هايدى حيدر محمود ابراهيم الحمامى  .475

     فارسهايدى رضا محمد حسن   .476

     هايدى سالم محمد محمد نجا  .477

     هايدى سليمان يوسف مصطفى ابوراجح  .478

     مهايدى عماد السعيد فرج هللا ابراهي  .479

    هايدى وائل مجدى عزيز تادرس  .480
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 أسم الماده /                           بيقى        شفهى             تطاعمال السنه             

 

 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     سعيد عطيه الصاوى هبه  .481

     هبه صابر ابراهيم عبدالباقى حجازى  .482

     هبه محمد ابراهيم عوض يونس  .483

   مدخل فى الترويح هدى حسن على السحيمى  .484

   (1مدخل فى التدريب + سباحه ) هدى محمد احمد سيد احمد  .485

     هدير احمد لطفى محمد مجاهد  .486

     هدير حسن محمد حسن أبو طاحون  .487

     هدير صالح الدين محمد رشاد محمد خليل  .488

     هدير محمد احمد باز  .489

     هدير محمد حافظ طه  .490

     هناء مصطفى محمد ابراهيم سرور  .491

     هناء نجاح حسن محمد الجندى  .492

   مدخل فى التدريب هند ابراهيم سعد جمال الدين  .493

     هند العدوى فتحى الطوخى  .494

     هند جمال امين فرحات   .495

     هند حاتم رمضان محمد احمد بكره  .496

     هويدا مسعد شلبى على ابو الدهب  .497

   مدخل فى التدريب وسام محمد فتحى عسران عرفه  .498

     وعد مجدى احمد محمد رشوان  .499

   مدخل فى التدريب+ مدخل علم نفس وفاء عبدالحكيم حسن متولى عامر  .500

     وفاء عبدالمقصود محمد عبدالمقصود عقل  .501

   مدخل فى التدريب وفاء كامل صالح محمد عامر  .502

     والء ابراهيم عبدالعليم ابراهيم منصور  .503

   مدخل فى التدريب والء ابراهيم محمود محمد الشهاوى  .504

     والء ايهاب ابراهيم محمد السقا  .505

     والء محمد محمد عبد المجيد قاسم  .506

   (1تمرينات ) والء موسى محمود عبده  .507

     يارا احمد محمد البيومى مصطفى  .508

     يارا السيد عبدالرؤف سيد احمد زعير  .509

    يارا جمال محمد عباس الشرقاوي  .510
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 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

     يارا حمدى حافظ البرى  .511

     الدسوقى سلطانيارا خالد محمد   .512

     يارا محمد محمد نجيب احمد دويدار  .513

     يارا محى عبدهللا احمد عنانى  .514

     يارا يسرى احمد محمد  .515

     ياسمين ابراهيم ابراهيم محمد البرل  .516

   مدخل وتاريخ التربيه +مدخل فى الترويح ياسمين السيد عبدالعاطى حسن  .517

     ياسمين السيد عبد اللطيف احمد  .518

     ياسمين حسنى عبدالشكور عبدالرحمن  .519

     ياسمين صبحى على احمد على قاسم  .520

   مدخل وتاريخ التربيه ياسمين طارق الحسينى محمد رمضان  .521

     ياسمين محمد محمد خفاجى  .522

     ياسمين مصطفى حسنى الشال  .523

   (1تمرينات ) ياسمين ياسر محمد عبدالرحمن ايوب  .524

     السيد مخلصيمنى ايمن مخلص   .525

    يوستينا سليمان عبدالسيد جرجس الصعيدي  .526
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      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

   2020/2021للعام الجامعى الثانيه   كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           بيقى        شفهى             تطاعمال السنه             

 

 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

  اده ــــــــــــاقيات لالعـــــــــــــــــــــــــــــــالبات بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط -ثانيا :    

 ربيعه السيد محى سليم البدوى 541
 جميع المواد 

 (  2) تشريح وظيفى + سباحه   األولىومن الفرقه 
  

   جميع المواد   منال احمد عبدالفتاح ابوعامر 542

رياضات +  تايكوندو + التربية الحركية+  االعداد البدني وسام احمد على زلط 543
 (3مسابقات الميدان والمضمار)+  كاراتيه+  (1مضرب)

  

544 
 يارا حسين السيد عبدالقادر مجاهد

 
   جميع مواد الفصل الدراسى األول 

     

     

     

     

     

  االمتحان من الخارج أداءلهم حق طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبات  -ا : لثثا

561 

 + (2جمباز) + (2تمرينات) + تكنولوجيا التعليم خلود خالد محمد ربيع وهدان
طرق تدريس  + (4سباحة) + (3) سباحة  +جودو

علم الحركة فى  + والنقد في التربية الرياضية
مسابقات +  كرة اليد + كاراتيه + المجال الرياضى

   (4الميدان والمضمار)
 ( 1 مبارزة+  (1) سباحة)ومن الفرقه األولى 

  

   جميع المواد  هاجر سالم ابوضيف سليمان 562

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


