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    الحسن سامى حسن سليمان اسكندر  .181

    الحسينى شكرى الحسينى عبدالرحمن طر  .182

    السعيد مصطفى اسماعيل احمد فوده  .183

    السيد احمد السيد الجندى  .184

    حسين جادالسيد السيد عبدالعال   .185

    السيد رجب السيد عبدالموجود حمد  .186

    السيد عطيه ابوالمجد لطفى  .187

    السيد لبيب السيد لبيب سعد  .188

    السيد محمد السيد احمد نوفل  .189

    السيد محمد السيد الزينى  .190

    السيد محمد السيد عوض البدري  .191

    السيد مصطفى عبدالمحسن الدسوقى بدر  .192

    السيد فتحى عثمانالسيد نشات   .193

    امير العزاوى حامد الشافعى  .194

    امير ايمن انور عبدالجواد عبدالمجي  .195

    امير محمد راتب حافظ حسن  .196

    انس ابراهيم محمد مجاهد البسيونى  .197

    انس محمد على حسين  .198

    اياد ابراهيم عبدالقادر السيد محمو  .199

    ايمن عبدالمنعم محمد محمد زايد  .200

    ايمن على محمد ابواليزيد  .201

    ايمن ناصر صبحى ابوالحديد  .202

    ايمن ياسر عنتر دياب شعبان  .203

    ايهاب على كامل عبدالمعطى عبادى  .204

    باسل نبيل محمد هاشم الغرباوى  .205

    باسم محمد محمد الشهداوى  .206

    بدر هناء الذهبى السيد الحبشى  .207

    بسام محمد البيومى احمد سالم سالمه  .208

    بسيونى على بسيونى محمد كرتانه  .209

    بالل ابراهيم حمدى مرسى عامر  .210
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 بالحروف

    بهاء الدين السيد عبدالواحد محمد ا  .211

    بهاء كمال عبدالمهيمن يوسف  .212

    مسعد احمد البسطويسىبهاء محمد   .213

    بيشوى نصر عيان عبدالشهيد  .214

    جالل الدين عالء عبدالحافظ احمد  .215

    جالل جمال رجب عبدالحميد شعيب  .216

    جمال انيس محمد سعد  .217

    جمال خالد جمال دبور  .218

    جمال كمال جمعه محمد عتمان  .219

    جمال هانى السعيد هاشم مطاوع  .220

    محمد الخولىحازم احمد احمد   .221

    حازم محمد بسطويسى سراج  .222

    حسام ايهاب فوزى محمد على  .223

    حسام حسن ابراهيم عبدالسالم جويلى  .224

    حسام حسن السيد حسن حنوره  .225

    حسام حسن فؤاد احمد ابوالمجد  .226

    حسام حسن محمد محمد قايد  .227

    حسام خالد محمد سالم  .228

    حسام سعيد عبدالعزيز هنطش  .229

    حسام طارق عبدالعزيز العزب شحاته  .230

    حسام كريم السيد محمود مسلم  .231

    حسام مصطفى عبدالنبى الهلباوى  .232

    حسن ايمن حسن النويهي  .233

    حسن حافظ محمد رجب حافظ نجم  .234

    حسن عبدالمعبود حسن ابوالغيط  .235

    حسن عبده حسن ابراهيم ابراهيم  .236

    حسن عالء السيد مراد  .237

    حسن محمود عبدالحافظ محمود  .238

    حسن وليد حسن شمس الحمراوي  .239

    حسن وليد حسن عيسى  .240
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    حسين حامد حسين جعيصه  .241

    حسين محمد حسين احمد غريب  .242

    حجازى حسين محمد حسين  .243

    حسين مصطفى سليمان سليمان خليل  .244

    حلمى ابراهيم محمد سالم البدرى  .245

    حمدى السيد محمد محمد عطيوى  .246

    حمدى عبدالناصر عبدالرؤف عبدالحميد  .247

    حمزه انس محمد النجار  .248

    حمزه داود شيبه الحمد ابراهيم الشر  .249

    خالد ابراهيم حسن طلعت مصطفى ابوشن  .250

    خالد احمد محمد ابوالمحاسن عبدربه  .251

    خالد جمال الدين نصر شعبان الطويل  .252

    خالد صالح فتوح سالمه  .253

    خالد عصمت جمال الدين فريد  .254

    خالد عالء محمد عبدالعال عيد  .255

    خالد محمد احمد محمد شهاب  .256

    خالد محمد اسماعيل عبدالحفيظ اسماع  .257

    سليمان الديب خالد محمد عبدالوهاب  .258

    خالد محمد محمد الكومى  .259

    رافت مجدى محمد على خميس  .260

    رامز خالد محمد محمد الفضالى  .261

    رامز سامح صابر محمد ابراهيم  .262

    رزق نصر رزق ابوضاهر  .263

    رضا حمدى عبدالمعبود محمد بحيرى  .264

    رضا صبرى عبدالمجيد محمد المسلمانى  .265

    فرج جودهرضا عاطف جبر   .266

    رمضان عبدهللا رمضان مصطفى الفاضلى  .267

    زكريا جرجس زكريا تادرس  .268

    زياد ابراهيم هاشم  محمد حبوه  .269

     زياد احمد ابراهيم احمد حموده  .270
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    زياد احمد عبداللطيف بالل  .271

    زياد احمد محمد عبدالرحمن بطيحه  .272

    زياد السيد عبدالمنعم السيد  .273

    زياد ايمن عبدالمجيد الجنجيهى  .274

    زياد حسام الدين محمد الغزالى  .275

    زياد حسن عنتر ابراهيم نعيم  .276

    زياد رمضان احمد ابراهيم حبيب  .277

    ابراهيمزياد عادل رشاد السيد   .278

    زياد محمد المحمدى البدرى  .279

    زياد محمد محمد محمد درغام  .280

    زياد نصر محمد محمدعبيد  .281

    سعد ابراهيم سعد مصطفى فراج  .282

    سعد حسن سعد حسن بلح  .283

    سعد رمضان محمد شريف  .284

    سعيد امبابى عبدالفتاح قطب عويس  .285

    سالمه احمد سالمه فوده  .286

    محمد محمد الجملسيف احمد   .287

    شادى ايمن الجوهرى الشريف  .288

    شادى مسعد السعيد شكيل  .289

    شادى هشام على ابوالحسن محمد الديب  .290

    شاكر محمود شاكر ابراهيم  .291

    شريف ابوالسعود محمد عطيه الجعيدى  .292

    شريف اشرف عبدالرؤف السيد خليل  .293

    شعبان الشافعى شعبان ابراهيم حسن  .294

    شهاب الدين محمد ابراهيم محمد السي  .295

    شهاب الدين محمد محمد عبدالوهاب اب  .296

    صابر راضى على ابراهيم راضى  .297

    صالح طارق صالح الدين ابوسعده  .298

    ضياء هشام احمد حسن ابوالعنين  .299

    طاهر اشرف طاهر ابراهيم حجاب  .300

 



                 

                                11                                                                                                                                                                                                                            

 
                

 

      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

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

 بنين          الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل طالب                     شئون ال             

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
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    طاهر محمود عبدالفتاح عبدالعاطى ال  .301

    طه سالمه طه السيد خضر  .302

    عابد يسرى زكريا ابوالمجد ابوصالحه  .303

    عادل شريف عبدالجواد عبدهللا  .304

    عاصم عمر رمضان بسيونى سرور  .305

    محمد عبدالخالق ابوالمعا عبدالخالق  .306

    عبدالرؤف رضا عبدالرؤف شعبان  .307

    عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن محسن  .308

    عبدالرحمن ابراهيم عبدالمنعم السيد  .309

    عبدالرحمن احمد بديرعلى غانم  .310

    عبدالرحمن اسامه محمد انور على الر  .311

    عبدالرحمن اسماعيل اسماعيل احمد اس  .312

    عبدالرحمن السيد ابراهيم ابراهيم ا  .313

    عبدالرحمن ايمن عيد المرسى عيد  .314

    عبدالرحمن باهر عبدالستار سيد احمد  .315

    عبدالرحمن جابر صالح الدين حافظ جا  .316

    عبدالرحمن جمال انور عطيه السمنودى  .317

    عبدالرحمن حسن غنام فرج  .318

    عبدالرحمن خالد المتولى ناصف  .319

    عبدالرحمن خميس امام حسن نصر  .320

    عبدالرحمن رضا محمدى السرسى  .321

    عبدالرحمن شعبان ابواليزيد رمضان غ  .322

    عبدالرحمن صبرى عبدالسالم السيد  .323

    عبدالرحمن صالح محمد القاضي  .324

    عبدالرحمن على حامد السعيدابويونس  .325

    عبدالرحمن كرم على الشاعر  .326

    كرم فتحى محمد عبدالعال عبدالرحمن  .327

    عبدالرحمن محمد ابراهيم حنفى  .328

    عبدالرحمن محمد احمد الرفاعى صفا  .329

    عبدالرحمن محمد حمدى العدوي  .330
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    عبدالرحمن محمد رمضان تزره  .331

    عبدالرحمن محمد محمد كامل  .332

    عبدالرحمن محمد محمد مرسى  .333

    عبدالرحمن محمد محمود توفيق هارون  .334

    عبدالرحمن محمد مسعد النبراوى  .335

    عبدالرحمن محمود طه عبدالكريم الجم  .336

    عبدالرحمن مسعد محمد محسون محسون  .337

    عبدالرحمن مصطفى كساب محمود المهدي  .338

    عبدالرحمن مصطفى مصطفى سميه  .339

    عبدالرحمن منصور محمد السيد عجيل  .340

    عبدالرحمن هشام محمد محمد قنديل عل  .341

    عبدالرحمن وجيه عبدالمحسن محمد حمو  .342

    عبدالرحمن يوسف عبداللطيف عابدين  .343

    عبدالرحيم ابواليزيد ابوالفتوح ابواليزيد  .344

    فتحى مصطفى محمد الجعدى عبدالعزيز  .345

    عبدالغنى السيد حسن نعمان  .346

    عبدالفتاح اسامه عبدالفتاح عبدالمح  .347

    عبدالفتاح اشرف حامد شتا  .348

    عبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد الس  .349

    عبدالفتاح هشام عبدالفتاح المغاورى  .350

    عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف منصور  .351

    احمد عبدهللا الحسينى عبدهللا  .352

    عبدهللا اسماعيل الدسوقى الشاعر  .353

    عبدهللا اشرف بسيونى عبدالخالق عبد  .354

    عبدهللا الخطيب محمد عبدهللا المهد  .355

    عبدهللا السيد محمود عبدالحميد متو  .356

    عبدهللا ايمن سالمه عطيه قمح  .357

    عبدهللا حسين عبدالونيس جاد هللا  .358

    عبدهللا رافت يوسف النواجى  .359

    عبدهللا سالم محمد القديم  .360
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 بالحروف

    عبدهللا سعد عبدالفتاح عبدالحافظ  .361

    عبدهللا صالح خليل ابراهيم سالم  .362

    طارق ابراهيم مصطفى سالم عبدهللا  .363

    عبدهللا عالءالدين الشربينى الشربي  .364

    عبدهللا عنتر عبدالعاطى عبدهللا شع  .365

    عبدهللا فرج محمد محمد القرموط  .366

    عبدهللا محمد السعيد عبدهللا شطا  .367

    عبدهللا محمد السيد السيد سليمان  .368

    عبدهللا محمد محمد البكر  .369

    محمد مصطفى شفيق هاشم عبدهللا  .370

    عبدالمنعم حسن عبدالمنعم مقرب  .371

    عبدالواحد محمد عبدا لواحد حجاب  .372

    عبدالوهاب محمد عبدالوهاب خلف على  .373

    عزالدين حاتم مصطفى ابراهيم غنيم  .374

    عزالدين حامد محمد عطيه ابراهيم قش  .375

    عزالدين محمد جمال محمد العدل  .376

    اسماعيل العشرىعصام حلمى   .377

    عصام سعد عبدالكريم حجازى  .378

    عالء احمد مصطفى عابد  .379

    عـالء السيد محمد خليفه ابوطه  .380

    عالء محمد فؤاد ابوهرجه  .381

    على احمد على محمد الحبال  .382

    على السيد على علوان  .383

    على عزيز عبدالسالم زيدان ابوصفيه  .384

    على على المغاورى المنشاوى  .385

    على محمد العزب عبدالرازق الشوبكى  .386

    على محمد خلف سعيد  .387

    على محمد على سعد عبدالعال  .388

    على محمد على محمد محفوظ  .389

    على هشام فاروق مصطفى عزام  .390
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 بالحروف

    عماد بشير محمد احمد  .391

    عماد رجائى شبل عبدالحميد الشرمباب  .392

    عماد عبدالحليم احمد حسين حجاج  .393

    عمار عبدالمنعم احمد حجاج  .394

    عمر احمد السعيد احمد النجار  .395

    عمر احمد سليم محمد القفاش  .396

    عمر اسامه عبدالحميد ابراهيم الوكي  .397

    عمر السيد محمد محرم  .398

    عمر المحمدى ابراهيم عبدالمهيمن  .399

    عمر خالد زكى عبدالحميد  .400

    عمر رجب مصطفى عبده الشيخ  .401

    عمر سمير حمدى المجدوبى  .402

    عمر عادل ابراهيم على العريان  .403

    عمر عبدالرحمن عبدالرحمن محمود الس  .404

    عمر عبدالعزيز محمد الطرقى  .405

    عمر عبداللطيف محمد طلبه  .406

    عمر عالء عبدالمنعم سعيد ابوزيتحار  .407

    عمر عالء محمد محمد قطب  .408

    عمر فتحى محمود مصطفى ابوعكيله  .409

    عمر مؤمن قمرالدوله ابراهيم فايد  .410

    عمر محمد السعيد عبدالحميد يونس  .411

    عمر محمد رجب عبدالحليم الدرش  .412

    عمر محمد على السايس  .413

    منصورعمر محمود محمد زكى   .414

    عمر هاشم الصافى عيسى  .415

    عمر يسرى عبدالنبى على ابويوسف  .416

    عمرو احمد الطنطاوى دشيش  .417

    عمرو اشرف رجب عزمى ابراهيم  .418

    عمرو عادل محمد عبدالستار الطودى  .419

    عمرو عاطف عبدالرحيم عباس  .420
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 بالحروف

    عمرو عصام اسماعيل عبدالعاطى ميره  .421

    عمرو محمد معوض عبدالغفار صابر  .422

    عمرو مصطفى السيد حفنى  .423

    عوض هللا محمد عوض هللا عبدالمقصود  .424

    فؤاد مجدى فؤاد معتوق  .425

    فارس السيد محمد عياد  .426

    حسن محمد حسن داودفارس   .427

    فارس شريف احمد الشبراوى  .428

    فارس فوزى محمد عبدالغنى الشباسى  .429

    فاروق احمد فاروق احمد سعيد  .430

    فايز محمد الدسوقى عوض  .431

    فتحى توفيق رجب موسى المزين  .432

    فتحى عماد فتحى احمد معين الدين  .433

    فتحى محمد فتحى شلبى  .434

    مصطفى السيد فتحى مصطفى فتحى  .435

    كرم رمضان نصر ماضي  .436

    كريم ابراهيم محمد عبدالرحمن عمار  .437

    كريم ابراهيم محمد كامل عبدالمولى  .438

    كريم احمد ابواليزيد النويهي  .439

    كريم احمد محمد ابوالدهب  .440

    كريم اسامه ابراهيم على سويلم  .441

    كريم اسامه سعدالدين محمود السيد  .442

    اشرف السعيد اسماعيل ابراهيمكريم   .443

    كريم السيد عبدالرحمن محمد الموشى  .444

    كريم خالد محمد عبدالرحيم الصفتي  .445

    كريم رفعت ابراهيم اسماعيل  .446

    كريم طارق السيد عبدالرازق  .447

    كريم عماد السيد على احمد عبده  .448

    كريم محسن احمد فريد حسن الصنفاوي  .449

    السيد محمد الجروهكريم محسن   .450
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 بالحروف

    كريم محمد احمد عسكر  .451

    كريم محمد عبدهللا ابوسمره  .452

    كريم محمد عبدالنبى عبدالنبى شريف  .453

    كريم مصطفى لطفى الحفنى ابراهيم  .454

    كريم مصطفى مصطفى الشيخ  .455

    كريم هانى احمد امين محمد حسين  .456

    كريم يونس عبدالمعطى يونس  .457

    كمال ناصر كمال الجندى  .458

    لؤى صفوت احمد عبدربه  .459

    مؤمن احمد ابراهيم عبدالمقصود  .460

    مؤمن ياسر مصطفى احمد الديب  .461

    ماهر صبحى السيد على دوسو  .462

    ابراهيم على ابوعلىمحمد ابراهيم   .463

    محمد ابراهيم ابواليزيد احمد العلي  .464

    محمد ابراهيم السيد الشرقاوى  .465

    محمد ابراهيم محمد شعبان صالح الجو  .466

    محمد ابراهيم محمد علوش  .467

    محمد ابراهيم مصطفى مصطفى ابوعيسى  .468

    محمد ابوالخير سعيد سعد القاضى  .469

    محمد احمد احمد رمضان  .470

    محمد احمد السيد موسى  .471

    محمد احمد العشرى ابوشادى  .472

    محمد احمد رزق محمد المنفى  .473

    محمد احمد سليمان االقرع  .474

    محمد احمد طاهر على الجوهرى  .475

    محمد احمد طه سيد احمد شرف  .476

    محمد احمد محمد احمد الشيخ على  .477

    محمد احمد محمد المرسى  .478

    محمد رضا حشيش محمد احمد  .479

    محمد احمد محمد شحاته  .480
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    محمد احمد محمد عبده  .481

    محمد احمد محمد على الفقى  .482

    محمد احمد محمود الشناوي  .483

    العماوىمحمد احمد يوسف احمد   .484

    محمد اسامه شعبان قابيل  .485

    محمد اسامه على حماده  .486

    محمد اسامه فتحى محمد محمد  .487

    محمد اسالم السيد الكومى  .488

    محمد اسماعيل خليل السيد محمد عابد  .489

    محمد اسماعيل محمد اسماعيل حمايه  .490

    محمد اشرف ابراهيم محمد سرور  .491

    عبدهللا عباس محمد اشرف  .492

    محمد اشرف على محمد المقطف  .493

    محمد اشرف فرج بهجت راضي  .494

    محمد اكرامى عبدالعزيز شلبى  .495

    محمد اكرم حافظ احمد القصاص  .496

    محمد البكرى عبدالقادر سالم بدران  .497

    محمد البيومى عبدالخالق ضبش  .498

    محمد السيد احمد السيد جنينه  .499

    السيد الخولى محمد السيد  .500

    محمد السيد امين محمد السيد جابر  .501

    محمد السيد حمدان ابوشنب  .502

    محمد السيد على السيد على  .503

    محمد السيد محمد السيد الخولى  .504

    محمد العجمى محمد العشرى  .505

    محمد المرسى احمد البسيونى عبده  .506

    محمد ايمن عبدالحى محمد شاهين  .507

    ايمن عزوز محمود الكيالنىمحمد   .508

    محمد ايمن محمد حسن العبد  .509

    محمد جمال احمد عثمان الجلبى  .510
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    محمد جمال محمد يا قوت  .511

    محمد جمال مسعد السعيدعمران  .512

    حسام رمضان الكاشورى محمد  .513

    محمد حسن ابراهيم عزو  .514

    محمد حسن احمد محمد حسن قاطون  .515

    محمد حسن السيد محمد فليفل  .516

    محمد حسن محمد شحاته حسن  .517

    محمد حسين فتحى مهنا  .518

    محمد حسين موسى حسين موسي  .519

    محمد حماده محمد الحادى  .520

    محمد حمدى رجب حسان حسين  .521

    محمد خالد سعد عوض  .522

    محمد خالد عبداللطيف حنتيره  .523

    محمد خالد على شاهين  .524

    محمد خالد فاروق ياسين سويلم  .525

    محمد خالد فايز محمد عبدالغفار  .526

    محمد خالد محمود عبدالرحمن الكاروت  .527

    محمد خزامى عبدالحميد خزامى على ال  .528

    محمد صالح محمد خميس عبدالمنعم  .529

    محمد خميس محمد ابراهيم الكوهى  .530

    محمد خيرى عبدالمقصود ابراهيم عطيه  .531

    محمد خيرى محمد ماضى شديد  .532

    محمد رافت حلمى الخضراوى  .533

    محمد رضا عبدالحميد عبدالقادر جمعه  .534

    محمد رضا فتحى توفيق عمر العمروسى  .535

    محمد رضا محمد محمد منجد  .536

    محمد رمضان شندى غانم  .537

    محمد سامر مصطفى عبدالحميد العمري  .538

    محمد سامى محمد السيد النجار  .539

    محمد سعيد محمد الشرقاوى  .540
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    محمد سعيد محمود عبدالمجيد خيره  .541

    محمد سليمان بسيونى مصطفى النحراوى  .542

    محمد سليمان عبدالمنعم غنيم  .543

    محمد سمير عباس ابوالسعود  .544

    محمد سمير محمد الخولي  .545

    محمد صبحى عبدالحميد السيد على  .546

    محمد صفوت محمد البكليش  .547

    محمد صالح مصطفى عبدالرحمن القاضى  .548

    سليممحمد طارق اسماعيل   .549

    محمد طارق سعيد مصطفى احمد الجنيدى  .550

    محمد طارق صالح السيد االصيلى  .551

    محمد طارق عبدالمنعم البدرى  .552

    محمد طارق فوزى زكى السيد  .553

    محمد طارق محمد السيد  .554

    محمد طارق محمد حسن الشافعى  .555

    محمد طارق محمود البهى  .556

    محمد طه حسين حسين البراجه  .557

    محمد عادل حسن حسن الصياد  .558

    محمد عاطف عبدالفتاح الحداد  .559

    محمد عبدالحليم عبدالوهاب سلطان  .560

    محمد عبدالرحمن عبدالرؤف ابوسمره  .561

    محمد عبدالرحمن محمد ابراهيم  .562

    محمد عبدالرحمن محمد خاطر  .563

    محمد عبدالعزيز محمد الغنيمى  .564

    احمد القميرى محمد عبدالغفار  .565

    محمد عبدالفتاح عبدالحميد محمد الض  .566

    محمد عبدالقادر على احمد الشوبكى  .567

    محمد عبدالقادر محمود قحيف  .568

    محمد عبدهللا ابراهيم النجار  .569

    محمد عبدهللا ابراهيم طلبه مدكور  .570

 



                 

                                20                                                                                                                                                                                                                            

 
                

 

      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

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

 بنين          الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل طالب                     شئون ال             

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

    محمد عبدهللا هاشم احمد طاحون  .571

    محمد عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالمجيد دويك  .572

    محمد عبدالمنصف احمد عبده عبدالخال  .573

    محمد عبدالمنعم عبدالقوى ابوحمره  .574

    محمد عبدالمنعم يونس عبدالمنعم علي  .575

    محمد عبدالنبى النعمانى سيد احمد ص  .576

    محمد عصام حلمى الشناوى  .577

    محمد عصام عوض شاهين  .578

    محمد عصام محمد امين عبدالبر  .579

    محمد عالء طه محمد غانم  .580

    محمد على حميده عرفه حسين  .581

    محمد على صادق خفاجى  .582

    محمد على عبدالعزيز على خضر  .583

    عبدالفتاح ابراهيم عفانمحمد على   .584

    محمد على محمد على ابوعمر  .585

    محمد على مصطفى زين الدين  .586

    محمد على نجاح عبدالمقصود البهوتى  .587

    محمد عماد الدين نبيه عبدالحميد عي  .588

     محمد عماد حمدى على عباده  .589

     محمد عمر رمزى بدير  .590

     محمد عمر عبدالجواد عمر  .591

     عمر محمد عمر طهمحمد   .592

     محمد عمرو محمد احمد الخشاب  .593

     محمد فؤاد ابراهيم عبيد  .594

     محمد فؤاد جمال حافظ حسين  .595

    محمد فارس الشين سالمه  .596

    محمد فاروق عبدالباعث عبدالمقصود حسان  .597

    محمد فتحى المتولى بدره  .598

    محمد فتحى فرج مختار  .599

    البرل محمد فتحى محمود حسن  .600
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 بالحروف

    محمد فيصل حامد ابراهيم دسوقي  .601

    محمد كامل محمود الفقى  .602

    محمد مامون مامون مرزوق ابوسند  .603

    محمد مجدى عبدالرحمن محمد ابراهيم  .604

    عبدالموجود االشولمحمد محسن   .605

    محمد محمد ابراهيم عبدالرحمن الديب  .606

    محمد محمد السعيد محمد  .607

    محمد محمد العراقى كامل  .608

    محمد محمد رمضان الحناوى  .609

    محمد محمد عبدالستار حسن ابراهيم  .610

    محمد محمد عبدالغفور حسن عز  .611

    محمد محمد عبدالفتاح يحيي  .612

    عبدهللا قلقيلهمحمد محمد   .613

    محمد محمد فتوح محمد الزرقانى  .614

    محمد محمود احمد السيد خليل  .615

    محمد محمود احمد النادى  .616

    محمد محمود حسنى محمود الشاذلى  .617

    محمد محمود محمد مرسى االطرش  .618

    محمد محيى سيد احمد علم الدين  .619

    محمد مسعد على على الشرقاوي  .620

    مصطفى عبدالرافع ابوزيدمحمد   .621

    محمد مصطفى غريب العاصى  .622

    محمد مصطفى محمد مصطفى حله  .623

    محمد منتصر محمد عبدالفتاح ابراهيم  .624

    محمد منصور عبدالمليك شاهين  .625

    محمد نبيل انور عبدالقادر الحلفاوى  .626

    محمد نشات عبدالحميد جاب هللا عبدا  .627

    عبدالغنى حمادمحمد نصر احمد   .628

    محمد نصر عبدالبديع العربى  .629

    محمد نورالصباح رمضان حسين الجزار  .630
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 بالحروف

    محمد هانى سالمه سالم على  .631

    محمد هشام عبدالرحيم محمد نورالدين  .632

    محمد وجدى عادل الشيخ  .633

    محمد وحيد ابوالفتح زيان  .634

    محمد وليد جالل ابراهيم الرمادى  .635

    محمد ياسر عبدهللا ابراهيم عبدالعا  .636

    محمد ياسر فاروق الششتاوى الدجوى  .637

    محمد ياسر محمد الغريب  .638

    محمد يحيى زكريا بسيونى حواش  .639

    محمد يوسف عبدالحى الشامى  .640

    محمود احمد اسماعيل على حمدان  .641

    محمود احمد ذكى عبدالجواد عامر  .642

    محمود احمد عبدالعظيم محمد الدسوقى  .643

    محمود اشرف نصر عون  .644

    محمود المحمدى محمود السويدي  .645

    محمود امين عوض السيد النجار  .646

    محمود ايمن عبدالسميع احمد ندا  .647

    عبدالهادى السيد االشرم محمود بدوى  .648

    محمود ثروت عبدالرؤف محمود باشا  .649

    محمود جمال عبدالناصر محمد شرف الش  .650

    محمود حسن محمد حسن  .651

    محمود حمدى السيد عبيد فتيانى  .652

    محمود خالد فهمى محمد قنديل  .653

    محمود رشدان احمد عبداللطيف ابوالن  .654

    طعمهمحمود رشدى محمد حسن   .655

    محمود سعيد حسن الدسوقى  .656

    محمود شعبان محمود الجوهرى  .657

    محمود طارق عبدالسالم سالم  .658

    محمود عادل احمد عوض ابوعلى  .659

    محمود عبدالسالم عبدالمنعم النجار  .660
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 بالحروف

    محمود عبدالعزيز محمد الغريب شحاته  .661

    محمود عبدالفتاح محمود الدوشي  .662

    محمود عبدالكريم احمد التالوى  .663

    محمود عبدالهادى بدير محمد الصاوى  .664

    محمود فريد محمد الشبينى  .665

    محمود محمد ابراهيم محمد بكر درويش  .666

    الصعيدىمحمود محمد ابراهيم معروف   .667

    محمود محمد احمد محمد عبدالعال  .668

    محمود محمد اسماعيل السيد ابوالسبا  .669

    محمود محمد البيومى الشعراوى  .670

    محمود محمد السيد دومه  .671

    محمود محمد السيد سليمان خطاب  .672

    محمود محمد سيد ابوالخير زكى خليفه  .673

    محمود محمد عبدالغنى اسماعيل الموا  .674

    محمود محمد عبدالفتاح محمود البيلى  .675

    محمود محمد عبدالمعطى خليفه  .676

    محمود محمد على عبدالوهاب  .677

    محمود محمد محمود عبدالخالق محمد  .678

    محمود محمد محمود عبدربه البيبارس  .679

    محمود محمد محمود مصطفى غالي  .680

    محمود محمد يوسف على ابوالفتوح  .681

    الدين محمد قحيف محمود محى  .682

    محمود مسعد عبدالرؤف فتوح سليمان  .683

    محمود ناصر زكريا البسطويسى  .684

    محمود هشام السيد عليوه الشرقاوى  .685

    محمود هالل رمضان ناصف  .686

    محمود وحيد محمد احمد جوده  .687

    محمود ياسر محمد فؤاد محمد  .688

    مدحت محمد رفعت مصطفى خليل  .689

    اشرف رشاد احمد محليسمروان   .690

 



                 

                                24                                                                                                                                                                                                                            

 
                

 

      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

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

 بنين          الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل طالب                     شئون ال             

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
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    مروان ياسر محمد اسماعيل محمد  .691

    مصطفى احمد عبدالمنعم مهران  .692

    مصطفى احمد محمد على الشعراوى  .693

    حسين مصطفى احمد محمود عبدالمنعم  .694

    مصطفى احمد مصباح حسن مصباح  .695

    مصطفى احمد مصطفى الحديني  .696

    مصطفى اشرف نيازى عيد سليم  .697

    مصطفى بركات على احمد التالوى  .698

    مصطفى خالد ابراهيم محمد محجوب  .699

    مصطفى رضا مصطفى محمد شعبان  .700

    مصطفى سعيد احمد على صقر  .701

    مصطفى عادل شعبان ابراهيم صبحى  .702

    مصطفى عبدهللا الحسن مصطفى الجندى  .703

    مصطفى عبدهللا محمد سليم  .704

    مصطفى عطيه غازى عبدالعزيز مسلم  .705

    مصطفى غريب السيد حسن ابراهيم  .706

    مصطفى فتحى السيد البنداري  .707

    مصطفى فرج المعداوى الدومانى  .708

    رضوان مصطفى محمد احمد محمد  .709

    مصطفى محمد محمد عايد  .710

    مصطفى محمود متولى حشيش  .711

    مصطفى مصرى المصرى السيد بدران  .712

    مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى فوده  .713

    مصطفى ممدوح مصطفى على طلعت  .714

    مصطفى هانى مصطفى الكياله  .715

    معاذ احمد محمد احمد الحواله  .716

    معاذ صبرى طلبه على طاليع  .717

    معاذ محمد عبدالكريم سليم  .718

    مهاب احمد يوسف عرفان جبر  .719

    مهاب ايمن محمد حيدر  .720
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 بالحروف

    مهاب محمد على هدايه نصر  .721

    مهاب محمود عباد عيسى  .722

    مهند عاطف موسى عبدالسالم موسى  .723

    مهند محمد حسن احمد حسن  .724

    مهند نبيل محمد عكاشه  .725

    نادر السيد السيد السيد سالم جوده  .726

    نادر محمد عواد محمد مجاهد  .727

    نديم فتحى محمد ابراهيم ابوعيله  .728

    هانى نسيم يوسف ميخائيل  .729

    هشام السيد توفيق ابوغنيمه  .730

    هشام حسن شوقى عبدالمجيد سيد احمد  .731

    هشام فيصل محمد عبدهللا الوكيل  .732

    هشام محمد طلعت عبدالمالك عبدالجوا  .733

    وجيه احمد ابراهيم راشد الصباغ  .734

    وليد سعيد محمد عبدالمجيد الطنطاوى  .735

    وليد مجدى شبل محمد اسماعيل  .736

    ياسر عبدالخالق عبدالجواد الموافى  .737

    ياسر ياسر رضا الجندى  .738

    ياسين عالءالدين عبدالفتاح محمود ص  .739

    يحى اشرف السيد السيد مالك  .740

    يحيى اشرف عبدالرحمن على الديب  .741

    يوسف ابراهيم حسن ابوشريف  .742

    يوسف احمد عبدالقادر السيد عامر  .743

    يوسف احمد فتحى النجار  .744

    يوسف احمد مراد محمد محمود  .745

    يوسف اسامه ابراهيم على عمار  .746

    يوسف السيد السيد عبدالعزيز نوح  .747

    يوسف السيد سليمان على شريف  .748

    يوسف ايهاب يوسف محمد سرحان  .749

    يوسف بدر رياض ابواليزيد برجل  .750

 



                 

                                26                                                                                                                                                                                                                            

 
                

 

      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

   2020/2021للعام الجامعى األولى    كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 
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 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

 الدرجه الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

    يوسف خالد صادق عبيد محمد  .751

    يوسف خالد يوسف احمد احمد خليف  .752

    يوسف ربيع عبدالرحمن عبدهللا  .753

    يوسف رجب السيد احمد على  .754

    يوسف شريف خالوى تمساح خليل  .755

    يوسف صبحى يوسف الغباتى  .756

    يوسف على محمد على الفخراني  .757

    يوسف مجدى عبدالحليم حسن  .758

    يوسف محمد حسن محمد الجوهرى  .759

    يوسف محمد عبدالستار محمد البديوى  .760

    يوسف محمد قمر الدوله بندارى شلبى  .761

    يوسف محمد يوسف محمد مدكور  .762

    يوسف مصطفى محمد ابوالنجا  .763

    يوسف معتمد يوسف االشمونى  .764
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 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

ابراهيم محمد جمعه اسماعيل   .901
 النفياوى

مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي+  (1سباحة)
 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي

  

902.  

 ابراهيم محمد محمد احمد عنتر

 +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي

 +مصارعة+(1مسابقات الميدان والمضمار)+الرياضي
 مالكمة

  

903.  
 احمد اشرف عبدالحميد ابوغزاله

مدخل +علم النفس الرياضي مدخل+(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل وتاريخ التربية  +في الترويح الرياضي

 مصارعة +(1مسابقات الميدان والمضمار)+الرياضية

  

 احمد اكمل الدسوقى هواش  .904
مدخل في الترويح  +مدخل علم النفس الرياضي+(1سباحة)

 مصارعة +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي

  

905.  
 ابراهيم احمد جمال عطيه

مدخل علم النفس +كرة قدم +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي+الرياضي

 التربية الرياضية

  

   جميع المواد  احمد حمدى فرغلى حجاج  .906

احمد حميده عبدالجواد خفاجى   .907
 غنام

 +مدخل في الترويح الرياضي+(1سباحة) +(1تمرينات)
 مالكمة +مصارعة+(1مسابقات الميدان والمضمار)

  

908.  
احمد خالد رجب محمد ضيف 

 هللا

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي +الرياضي

 +(1مسابقات الميدان والمضمار) +التربية الرياضية
 مالكمة+مصارعة

  

909.  

 عباساحمد سعيد احمد محمد 

 +(1سباحة)+(1تمرينات) +التشريح الوظيفي للرياضيين
مدخل في الترويح +مدخل في التدريب الرياضي +كرة قدم

مسابقات  +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي
 (1الميدان والمضمار)

  

   جميع المواد احمد طارق احمد محمود سرور  .910

911.  

 احمد طارق مرسى القرفان

مدخل علم النفس  +(1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي

  

912.  

 احمد عاطف احمد صباح خليل

مدخل في  +مدخل علم النفس الرياضي+(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +التدريب الرياضي

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية+الرياضي

  

   جميع المواد احمد عبدالمنعم محمد يوسف  .913

914.  

 احمد عالء عبدالغنى عمار

مدخل في التدريب  +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل  +مدخل في الترويح الرياضي+الرياضي

 مصارعة +وتاريخ التربية الرياضية
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1- ................................ 

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه التخلفمـــــــــــــــــــــــواد  أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

   جميع المواد احمد عالء مصطفى كامل احمد  .915

916.  

 احمد فتحى امين رجب طمان

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 مصارعة +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي
 مالكمة+

  

 محمد ابراهيم حسناحمد   .917
جميع المواد ماعدا ) مدخل وتاريخ التربيه الرياضيه + 

 مدخل علم النفس (

  

918.  

 احمد محمد الغريب النحاس

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي+الرياضي

مسابقات +  مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي
 , مالكمة+مصارعة +(1الميدان والمضمار)

  

احمد محمود ابراهيم محمود   .919
 الجروانى

 (2سباحة)+  الكرة الطائرة +التشريح الوظيفي للرياضيين
 مدخل في االدارة الرياضية + لغة انجليزية+ 

  

920.  
 احمد محمود ابراهيم محمود السيد

 +مدخل علم النفس الرياضي + (1سباحة)+  (1تمرينات)
 +مدخل في الترويح الرياضي +مدخل في التدريب الرياضي

 مصارعة+  مدخل وتاريخ التربية الرياضية

  

921.  

 احمد محمود رياض خليل يوسف

مدخل في التدريب  +كرة قدم + (1سباحة)+  (1تمرينات)
مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي +الرياضي

 + (1مسابقات الميدان والمضمار) +التربية الرياضية
 مالكمة +مصارعة

  

922.  

 احمد محمود محمد الصاوى

 +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة)+  (1تمرينات)
 +مدخل في الترويح الرياضي +مدخل في التدريب الرياضي

مسابقات الميدان  +مدخل وتاريخ التربية الرياضية
 (1والمضمار)

  

 احمد مختار احمد رياض  .923
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي+  (1سباحة)

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي

  

924.  
 احمد مدحت فوزى احمد ابوالنجاه

( + مدخل علم النفس الرياضي+ مدخل 1( +سباحة)1تمرينات)
في التدريب الرياضي+ مدخل في الترويح الرياضي+ مدخل 

 (1مسابقات الميدان والمضمار)وتاريخ التربية الرياضية+ 

  

925.  
 احمد مصطفى محمد دسوقى فايد

+  مدخل في التدريب الرياضي + (1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل وتاريخ التربية  +مدخل في الترويح الرياضي

 الرياضية

  

926.  
 احمد مظهر كمال محمد فراج

 +مدخل علم النفس الرياضي + (1سباحة) + (1تمرينات)
 +مدخل في الترويح الرياضي +مدخل في التدريب الرياضي

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية

  

 احمد ممدوح محمد عبدالقادر  .927
مدخل في التدريب الرياضي+ مدخل في الترويح الرياضي + 

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية
  

928.  

 احمد هانى الصباحى حامد العوامى

كرة قدم + مدخل علم النفس الرياضي  (+1( +سباحة)1تمرينات)
+ مدخل في التدريب الرياضي+ مدخل في الترويح الرياضي+ 

مدخل وتاريخ التربية الرياضية+ مسابقات الميدان 
 (+ مصارعة +مالكمة1والمضمار)
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1- ................................ 

2 .................................... 
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 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

929.  
 احمد وجيه السعيد طلبه سعيد

 +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل في الترويح +  مدخل في التدريب الرياضي

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي

  

 احمد وليد طلعت سالم  .930
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي + (1سباحة)

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي

  

931.  
 ادهم محمد سليمان التطاوى

مدخل علم النفس  +كرة قدم+  (1سباحة)+  (1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي

  

932.  

 اسامه خالد رمضان على قطب

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مصارعة

  

   جميع المواد اسامه رفعـت احمد ابراهيم الشرقاوى  .933

 اسامه محمد احمد دعبيس  .934
مدخل وتاريخ  +مدخل علم النفس الرياضي + (1تمرينات)

 التربية الرياضية

  

   جميع المواد اسامه محمد اشرف عبدالعاطى ابوواف  .935

936.  
 اسامه محمود محمد يحيى

 +مدخل في التدريب الرياضي + (1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل وتاريخ التربية +  مدخل في الترويح الرياضي

 مصارعة+(1مسابقات الميدان والمضمار)+ الرياضية

  

937.  
 اسالم عالءالدين السيد محمد

مدخل في الترويح  +كرة قدم +(1سباحة) + (1تمرينات)
مسابقات  +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي

 مصارعة+(1الميدان والمضمار)

  

938.  
 اسالم وائل السيد احمد عبدالعال

مدخل في الترويح  +(1سباحة) +(1جمباز) +(1تمرينات)
مسابقات +  مدخل وتاريخ التربية الرياضية+  الرياضي

 مالكمة +مصارعة+(1والمضمار)الميدان 

  

اسماعيل مصطفى اسماعيل حسن   .939
 خيرهللا

 +مدخل في االدارة الرياضية +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي

  

940.  

 اشرف هانى جالل محمود

+  (1جمباز) + (1تمرينات) +أصول التربية الرياضية
+  مدخل علم النفس الرياضي+ كرة قدم +(1سباحة)

مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي
مسابقات  + مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي

 مالكمة+  مصارعة + (1الميدان والمضمار)

  

   جميع المواد باسم احمد ابراهيم يوسف سعده  .941

942.  
 الهارونىبالل طارق ابراهيم مرسى 

مدخل في الترويح  +كرة قدم +(1سباحة)+  (1تمرينات)
مسابقات  + مدخل وتاريخ التربية الرياضية+  الرياضي

 مالكمة + مصارعة + (1الميدان والمضمار)

  

943.  

 بيتر امير فؤاد اسكندر

مدخل علم النفس + كرة قدم +(1سباحة)+  (1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي+  الرياضي

+  مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مالكمة +مصارعة +(1مسابقات الميدان والمضمار)
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        3 - ................................. 

 

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

 حامد حامد عبدالفتاح خليفه  .944
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي + (1سباحة)

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي

  

945.  
 حسام حسن ابراهيم احمد

 +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي

 مصارعة+ مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي

  

946.  

 السيد احمد غانمحسام سامح 

( + كرة قدم+ مدخل علم النفس 1( + سباحة)1تمرينات)
الرياضي+ مدخل في التدريب الرياضي+ مدخل في 

الترويح الرياضي+ مدخل وتاريخ التربية الرياضية+ 
 (+ مصارعة1مسابقات الميدان والمضمار)

  

947.  
 حسن اسامه حسن محمود على الطايفه

التدريب الرياضي+  ( + مدخل في1( + سباحة)1تمرينات)
مدخل في الترويح الرياضي+ مدخل وتاريخ التربية 

 الرياضية

  

حمزه طارق عبدالمعبود حسن   .948
 عبدالواح

 +مدخل علم النفس الرياضي + (1سباحة)+  (1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي

 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية+ الرياضي

  

949.  

 عبدالمعطى محمودخالد جمال 

 +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي

+  مصارعة +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي
 مالكمة

  

950.  
 خالد سعد عبدالحكيم عبدالدايم محمو

مدخل في  +مدخل علم النفس الرياضي + (1سباحة)
 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي

 (1مسابقات الميدان والمضمار)

  

951.  
 خالد صالح عبدالسميع عبدالعال

+  مدخل علم النفس الرياضي + (1سباحة)+  (1تمرينات)
مدخل وتاريخ التربية  +مدخل في الترويح الرياضي

 مصارعة +الرياضية

  

952.  
 خالد طارق رزق نقيطه

مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي + (1تمرينات)
+  مدخل وتاريخ التربية الرياضية + الترويح الرياضي

 مصارعة

  

 خالد مصطفى محمد احمد فرغل  .953
 +مدخل علم النفس الرياضي + (1سباحة) + (1تمرينات)

 مدخل في الترويح الرياضي

  

954.  

 خالد وليد ابوطالب محمد ابوطالب

كرة  + فسيولوجيا الرياضة + (1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في التدريب  +مدخل علم النفس الرياضي + قدم

مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي +الرياضي
 + (1مسابقات الميدان والمضمار) +التربية الرياضية

 مالكمة +مصارعة

  

955.  

 رامى شوقى عاطف روفائيل

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مالكمة +مصارعة +(1مسابقات الميدان والمضمار)
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 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

956.  
 سامح ياسر مصطفى كمال شعيب

 +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي

  

957.  
 سمير مدحت محمد السيد صالح

مدخل في التدريب +مدخل علم النفس الرياضي
مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي+الرياضي

 التربية الرياضية

  

958.  
 شريف احمد محمود حامد الدغرى

مدخل في  +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة)
مدخل +مدخل في الترويح الرياضي +التدريب الرياضي

 وتاريخ التربية الرياضية

  

959.  

 شريف محمد عبدالحفيظ السيد مراد

مدخل علم النفس +كرة قدم +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي+الرياضي

مسابقات  +مدخل وتاريخ التربية الرياضية+الرياضي
 مالكمة+مصارعة+(1الميدان والمضمار)

  

960.  

 طارق احمد عبدالحكم ابوالعلى

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

مدخل وتاريخ التربية  +الترويح الرياضي
 مصارعة +(1مسابقات الميدان والمضمار)+الرياضية

  

961.  
 طه السيد عبدالفتاح السيد غنيم

مدخل في +مدخل علم النفس الرياضي+(1تمرينات)
مدخل  +مدخل في الترويح الرياضي +التدريب الرياضي

 (1والمضمار)مسابقات الميدان +وتاريخ التربية الرياضية

  

   جميع المواد  عادل طارق عادل حلمى الشب  .962

   جميع المواد عبدالحميد مبروك عبدالحميد السيد  .963

964.  

 عبدالرحمن عادل عبدالمنعم العسال

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي+الرياضي

مسابقات  +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي
 مالكمة +مصارعة+(1الميدان والمضمار)

  

965.  

 عبدالرحمن عاطف عبدالمنعم ابراهيم

مدخل في التدريب  +كرة قدم +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي +الرياضي

مسابقات الميدان  +التربية الرياضية
 مالكمة +مصارعة+(1والمضمار)

  

966.  
عبدالرحمن على عبدالحميد محمد 

 الدرس

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل في + مدخل في التدريب الرياضي+  الرياضي

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مالكمة+ مصارعة+

  

 عبدالرحمن محمد محمد عطيه هاشم  .967
مدخل في +مدخل في التدريب الرياضي +(1تمرينات)

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
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968.  

عبدالرحيم عادل عبدالرحيم محمد 
 عثمان

 +(, كرة قدم1ف -()الفرقة األولى 1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في التدريب +مدخل علم النفس الرياضي

مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي+الرياضي
 +(1مسابقات الميدان والمضمار) +التربية الرياضية

 مالكمة +مصارعة

  

969.  

 عبدالعظيم سعد عبدالعظيم البطاط

 +لغة انجليزية+  كرة قدم +(1سباحة) +(1تمرينات)
 مدخل في التدريب الرياضي +مدخل علم النفس الرياضي

مدخل وتاريخ التربية +  مدخل في الترويح الرياضي+ 
+  مصارعة+(1مسابقات الميدان والمضمار) +الرياضية

 مالكمة

  

970.  
 عبدالغفار نصر عبدالغفار نصر عباس

مدخل في  +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة)
مدخل  +مدخل في الترويح الرياضي +التدريب الرياضي

 وتاريخ التربية الرياضية

  

971.  
 عبدالفتاح احمد طه محمد احمد الحسب

مدخل في التدريب  +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي+الرياضي

 التربية الرياضية

  

972.  
 عبدهللا ابراهيم فتحى مطاوع

 +مدخل في التدريب الرياضي +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل وتاريخ التربية  +مدخل في الترويح الرياضي

 الرياضية

  

973.  

 عبدهللا احمد السيد احمد نجم

 (1سباحة)+  (1تمرينات) +التشريح الوظيفي للرياضيين
مدخل في التدريب +  مدخل علم النفس الرياضي +

مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي + الرياضي
 + (1مسابقات الميدان والمضمار)+  التربية الرياضية

 مصارعة

  

974.  
 عبدهللا احمد عبدالعزيز الخولى

(, مدخل علم 1ف -()الفرقة األولى 1(+سباحة)1تمرينات)
النفس الرياضي+ مدخل في التدريب الرياضي+ مدخل في 

 الترويح الرياضي+ مدخل وتاريخ التربية الرياضية

  

 عبدهللا محمد السعيد المرغنى حشيش  .975
مدخل وتاريخ  +مدخل في التدريب الرياضي +(1سباحة)

 مالكمة +مصارعة +التربية الرياضية

  

976.  

 عبدهللا يونس سعد قمبر

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مالكمة +مصارعة +(1مسابقات الميدان والمضمار)

  

977.  
 عبدالمجيد حسام عبدالموجود المنش

مدخل علم  +لغة انجليزية +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي+النفس الرياضي

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية+الترويح الرياضي

  

978.  

 اشرف ابراهيم محمد ابراهيمعبيد 

مدخل علم النفس  +كرة قدم+(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 +(1مسابقات الميدان والمضمار) +الترويح الرياضي
 مالكمة +مصارعة

  

   جميع المواد   عالء عبدالفتاح محمد محمد عنين  .979
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 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
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980.  
 عالم عونى حسينى عالم

مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +(1تمرينات)
+  مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي

 مصارعة +(1مسابقات الميدان والمضمار)

  

 عبدالتواب هيبهعلى السيد   .981
 +(1سباحة) +(1تمرينات) +التشريح الوظيفي للرياضيين

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +فسيولوجيا الرياضة

  

   جميع المواد  على انور ابوالنور عبدالشافى  .982

983.  

 على ايهاب على احمد ميبر

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في  +الرياضيمدخل في التدريب +  الرياضي

 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مالكمة +مصارعة +(1مسابقات الميدان والمضمار)

  

984.  
 على عبدالشافى محمد محمد خليل

 +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي

  

   جميع المواد  على عبدالناصر محمد عبدالواحد  .985

 عماد ايمن عبدالعزيز ابراهيم عموش  .986
مدخل وتاريخ  +مدخل في التدريب الرياضي + (1سباحة)

 التربية الرياضية

  

   جميع المواد  عماد محمد رزق حافظ شادى  .987

988.  
 عمر احمد احمد عبدهللا

 +مدخل في التدريب الرياضي +النفس الرياضيمدخل علم 
مدخل وتاريخ التربية  +مدخل في الترويح الرياضي

 الرياضية

  

989.  
 عمر حمدى عبدالعزيز قطب عوض

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة)+(1تمرينات)
مسابقات الميدان  +مدخل في الترويح الرياضي +الرياضي

 مالكمة+ مصارعة+(1والمضمار)

  

   جميع المواد  عمر خالد عبدهللا على  .990

991.  

 عمر محمد السمان احمد محمد

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة)+  (1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي+  الرياضي

 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مصارعة

  

992.  

 عمرو اسامه احمد احمد البلقينى

مدخل علم النفس +  كرة قدم + (1سباحة)+  (1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي+  الرياضي

+  مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مالكمة+  مصارعة+(1مسابقات الميدان والمضمار)

  

   جميع المواد  عمرو طارق احمد عبدالمعز خلف هللا  .993

   جميع المواد  فارس حازم ابواليزيد الفقس  .994

995.  

 كريم خالد عبدالغفار فارس

مدخل في التدريب +  (1سباحة)+  (1تمرينات)
مدخل  +مدخل في الترويح الرياضي +الرياضي

 وتاريخ التربية الرياضية
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996.  

 ياسر محمود عزمى حامدكريم 

مدخل في التدريب  +كرة قدم +(1سباحة)+ (1تمرينات)
مدخل وتاريخ + مدخل في الترويح الرياضي+ الرياضي

 +(1مسابقات الميدان والمضمار)+ التربية الرياضية
 مالكمة +مصارعة

  

997.  

 كمال ساتر كمال ناصف

مدخل علم النفس  + كرة قدم +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 +مالكمة +مصارعة +(1مسابقات الميدان والمضمار)

  

   جميع المواد  مازن محمد ربيع عـويس  .998

999.  
 محمد ابراهيم طه محمود عمر

مدخل في  +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة)
مدخل +  مدخل في الترويح الرياضي +التدريب الرياضي

 مصارعة+  وتاريخ التربية الرياضية

  

1000.  
 محمد اسامه محمد مزروع

مدخل في  +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة)
+  مدخل وتاريخ التربية الرياضية +التدريب الرياضي

 مصارعة+(1مسابقات الميدان والمضمار)

  

1001.  

 محمد الجرئ السيد بيومى بيومى

مدخل في التدريب + كرة قدم +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي +الرياضي

 +(1مسابقات الميدان والمضمار) +التربية الرياضية
 مالكمة+ مصارعة

  

   جميع مواد الفصل الدراسى األول  محمد السيد محمد عبدهللا العقبه  .1002

1003.  

 محمد حسنى اسماعيل محمد الغزالى

 +التشريح الوظيفي للرياضيين +أصول التربية الرياضية
 +(1سباحة) +حقوق االنسان+(1جمباز)+  الكرة الطائرة

 مبارزة +لغة انجليزية +فسيولوجيا الرياضة +(2سباحة)
مدخل في االدارة  +مدخل علم النفس الرياضي+

مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي +الرياضية
سابقات الميدان م+ التربية الرياضية
 +مصارعة+(2والمضمار)

  

1004.  
 محمد حسين احمد حسين

مدخل  +فسيولوجيا الرياضة +(1سباحة) +(1تمرينات)
 +مدخل في الترويح الرياضي +في التدريب الرياضي

 مصارعة +مدخل وتاريخ التربية الرياضية

  

1005.  
 محمد سمير ابراهيم خليل

 مدخل في الترويح الرياضي +(1سباحة) +(1تمرينات)
مسابقات الميدان  + مدخل وتاريخ التربية الرياضية+

 (1والمضمار)

  

1006.  

 محمد سمير عبدالحميد السيد سليمان

 +التشريح الوظيفي للرياضيين +أصول التربية الرياضية
 +حقوق االنسان +(1جمباز) + الكرة الطائرة

 +مبارزة +لغة انجليزية +فسيولوجيا الرياضة+(2سباحة)
 +مدخل في االدارة الرياضية +مدخل علم النفس الرياضي

مدخل وتاريخ التربية  +مدخل في الترويح الرياضي
 (2مسابقات الميدان والمضمار)+ الرياضية
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1007.  

 صبرى محمد محمد حسن عسلمحمد 

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة)+ (1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 + مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مصارعة +(1مسابقات الميدان والمضمار)

  

   جميع المواد  محمد عادل عبدالحميد محمد حسن  .1008

1009.  

 فهمى محمد الرفاعىمحمد عاطف 

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مالكمة +مصارعة +(1مسابقات الميدان والمضمار)+

  

1010.  

 محمد عبدالستار السيد حافظ

مدخل علم النفس  +كرة قدم + (1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 (1مسابقات الميدان والمضمار)

  

1011.  
محمد عبدالسالم عشرى محمد 

 اسماعيل

 +مدخل علم النفس الرياضي + (1سباحة)+ (1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي

مسابقات  +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي
 مصارعة + (1الميدان والمضمار)

  

1012.  

 محمد عبدالعزيز طاهر عبدالعزيز

 +مدخل علم النفس الرياضي + (1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي

مسابقات  +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي
 مصارعة + (1الميدان والمضمار)

  

1013.  

 محمد علم محمد عبدالعزيز مصطفى

مدخل علم النفس  +كرة قدم + (1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي +الرياضي

 + (1مسابقات الميدان والمضمار) +التربية الرياضية
 مالكمة + مصارعة

  

1014.  

 قنديلمحمد على السيد محمود 

 +مدخل علم النفس الرياضي + (1سباحة) + (1تمرينات)
 +مدخل في الترويح الرياضي + مدخل في التدريب الرياضي

مسابقات الميدان +  مدخل وتاريخ التربية الرياضية
 (1والمضمار)

  

1015.  

 محمد على عبدالعظيم الصعيدى

مدخل علم النفس  +كرة قدم + (1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مالكمة+  مصارعة + (1مسابقات الميدان والمضمار)

  

1016.  

 محمد فتحى محمد متولى السيد

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي+  الرياضي
مسابقات الميدان +  مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي

 مالكمة +مصارعة +(1والمضمار)

  

 محمد مجدى محمد على غاليه  .1017
 +مدخل في التدريب الرياضي + (1سباحة) + (1تمرينات)

 (1مسابقات الميدان والمضمار) +مدخل في الترويح الرياضي
  

1018.  

 محمود خالفمحمد محروس محمد 

 +مدخل علم النفس الرياضي + (1سباحة) + (1تمرينات)
 +مدخل في الترويح الرياضي +مدخل في التدريب الرياضي

مسابقات الميدان  +مدخل وتاريخ التربية الرياضية
 مصارعة +(1والمضمار)
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 بالحروف

   جميع المواد  محمد محمود عواد احمد  .1019

1020.  

 محمد محمود محمد عبدالحافظ شكر

لغة +  كرة قدم +(2سباحة) +(1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في االدارة  +مدخل علم النفس الرياضي +انجليزية

مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضية
 + وتاريخ التربية الرياضيةمدخل +  الترويح الرياضي

 مالكمة +مصارعة +(1مسابقات الميدان والمضمار)

  

1021.  

 محمد مصطفى عبداللطيف مصطفى

الكرة  +التشريح الوظيفي للرياضيين+  أصول التربية الرياضية
+  حقوق االنسان +(1جمباز) +(1تمرينات) + الطائرة
 +مبارزة +لغة انجليزية +فسيولوجيا الرياضة +(2سباحة)

+  مدخل في التدريب الرياضي+  مدخل في االدارة الرياضية
 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +مدخل في الترويح الرياضي

 مصارعة +(2مسابقات الميدان والمضمار)

  

   جميع المواد  محمد مهنى مصطفى احمد حسين  .1022

1023.  

 محمد نجيب محمد فهمى المهدى

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة)+  (1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مالكمة + مصارعة+ (1مسابقات الميدان والمضمار)

  

مدخل علم النفس +  كرة قدم +(1سباحة) +(1تمرينات) محمد ياسر السيد احمد عرعوش  .1024
مدخل وتاريخ التربية  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي
 مالكمة +مصارعة+(1مسابقات الميدان والمضمار) +الرياضية

  

   جميع المواد  محمد ياسر حسن الحنطور  .1025

 محمود اشرف محمد القويسنى  .1026
+  مدخل في التدريب الرياضي + (1سباحة)+  (1تمرينات)

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +مدخل في الترويح الرياضي
  

1027.  

 محمود السيد عبدالحميد محمود مالح

 +مدخل علم النفس الرياضي + (1سباحة) + (1تمرينات)
 مدخل في الترويح الرياضي +مدخل في التدريب الرياضي

مسابقات الميدان  +مدخل وتاريخ التربية الرياضية+ 
 مالكمة+  مصارعة+  (1والمضمار)

  

1028.  
 ايهاب فرج ابراهيم بدرالدينمحمود 

مدخل  +فسيولوجيا الرياضة +(1سباحة) + (1تمرينات)
 +مدخل في الترويح الرياضي +في التدريب الرياضي

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية

  

مدخل علم النفس +كرة قدم+(1سباحة)+ (1تمرينات) محمود حسن السيد عباس ناجى  .1029
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي+الرياضي

مسابقات  +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي
 مالكمة +مصارعة +(1الميدان والمضمار)

  

1030.  

 محمود حسن عبدالاله محمود ابوبكر

مدخل علم النفس  +كرة قدم+(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي
مسابقات الميدان +  مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي

 مالكمة+  مصارعة +(1والمضمار)

  

1031.  
 محمود حسين عبدالمنعم الشريدى

مدخل علم النفس  +كرة قدم+(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في الترويح +مدخل في التدريب الرياضي+الرياضي

 مصارعة +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي
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 بالحروف

1032.  
 محمود خيرى عبدالوكيل شحاته

مدخل علم النفس  +كرة قدم +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 مالكمة+  مصارعة +الترويح الرياضي

  

1033.  

 محمد على ابوعوف محمود سامى

 +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي

مسابقات  +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي
 مالكمة +مصارعة +(1الميدان والمضمار)

  

1034.  
 محمود عاطف محمود محمد عدس

 +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة) +(1تمرينات)
 مدخل في الترويح الرياضي +مدخل في التدريب الرياضي

 مصارعة+  مدخل وتاريخ التربية الرياضية+ 

  

1035.  

 محمود عبدالباقى عبدالجواد عبدالعا

 +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي

مسابقات  +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي
 مالكمة +مصارعة+(1الميدان والمضمار)

  

1036.  
 محمود عبدالرحمن عـبيد عبدالرحمن ا

 +مدخل علم النفس الرياضي +(1سباحة) 9(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي

 مصارعة +الرياضي

  

   جميع المواد  محمود عبدالمنعم محمد محمد  .1037

1038.  

 محمود على خليل على مسعود

مدخل علم النفس  +كرة قدم + (1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مصارعة

  

1039.  

 محمود على محمد على عجرمه

 +مدخل علم النفس الرياضي + (1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل في التدريب الرياضي

مسابقات +  مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي
 مالكمة +مصارعة + (1الميدان والمضمار)

  

   جميع المواد  محمود مصطفى كامل عبدهللا مصطفى  .1040

1041.  

 مصطفى احمد عباس السعيد يوسف

دخل علم النفس  م+ كرة قدم + (1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في  +مدخل في التدريب الرياضي+ الرياضي

 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الترويح الرياضي
 مالكمة +مصارعة+ (1مسابقات الميدان والمضمار)

  

1042.  

مصطفى احمد مصطفى الدسوقى محمد 
 سالم

كرة +  فسيولوجيا الرياضة + (1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في التدريب  +مدخل علم النفس الرياضي +قدم

مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي +الرياضي
 + (1مسابقات الميدان والمضمار) +التربية الرياضية

 مصارعة

  

مصطفى اشرف بسيونى عبدالخالق   .1043
 عبده

مدخل علم النفس  +كرة قدم + (1سباحة) + (1تمرينات)
مدخل في  +الرياضيمدخل في التدريب  + الرياضي

 +مدخل وتاريخ التربية الرياضية + الترويح الرياضي
 مصارعة + (1مسابقات الميدان والمضمار)

  



                 

                                38                                                                                                                                                                                                                            

 
                

 

      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

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

 بنين          الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل طالب                     شئون ال             

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             
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1- ................................ 

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

1044.  

مصطفى عارف محمد متولى 
 عون

مدخل علم النفس  +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

مدخل وتاريخ التربية +  في الترويح الرياضي
 مصارعة+  الرياضية

  

1045.  

مصطفى على محمد على ابراهيم 
 عمرو

مدخل علم  +كرة قدم+(1سباحة) +(1تمرينات)
 +مدخل في التدريب الرياضي+  النفس الرياضي

مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي
مسابقات الميدان +  التربية الرياضية

 مالكمة+  مصارعة +(1والمضمار)

  

مصطفى محمد عبدالرحمن   .1046
 عبدالرحمن ال

 جميع المواد 
  

1047.  

مصطفى محمد مصطفى احمد 
 رزق هللا

مدخل علم  +كرة قدم +(1سباحة)+  (1تمرينات)
 + مدخل في الترويح الرياضي +النفس الرياضي

مسابقات الميدان +  مدخل وتاريخ التربية الرياضية
 مالكمة +مصارعة+(1والمضمار)

  

1048.  

 مصطفى محمود محمود خليل

مدخل علم النفس  + (1سباحة)+  (1تمرينات)
مدخل  +مدخل في التدريب الرياضي+  الرياضي

مدخل وتاريخ التربية  +في الترويح الرياضي
 + (1مسابقات الميدان والمضمار) +الرياضية

 مالكمة +مصارعة

  

1049.  

 مهند محمد ابوعايد فتوح

مدخل  +مدخل علم النفس الرياضي + (1سباحة)
مدخل وتاريخ التربية  +في الترويح الرياضي

 الرياضية

  

مهند نبيل حسنى محمد محمود   .1050
 بدر

 جميع مواد الفصل الدراسى األول 
  

1051.  

 ابوهاللنادر محمد غانم السيد 

مدخل علم النفس  + (1سباحة)+  (1تمرينات)
مدخل  +مدخل في الترويح الرياضي +الرياضي

 وتاريخ التربية الرياضية

  

1052.  
ناصر هشام ابراهيم ابراهيم 

 المصرى

مدخل  +مدخل علم النفس الرياضي +(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +في التدريب الرياضي

 مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي

  

مدخل في الترويح  +مدخل علم النفس الرياضي هادى عبدهللا محمد عبدالمنعم  .1053
 + مدخل وتاريخ التربية الرياضية+  الرياضي

 مالكمة

  

هشام محمد اسماعيل محمد   .1054
 عبدالفتاح

   جميع المواد
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1- ................................ 

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

   جميع المواد  هشام محمد كامل متولى شطا  .1055

1056.  

 وائل الشحات ابراهيم منصور

مدخل علم  +كرة قدم + (1سباحة)+  (1تمرينات)
 +مدخل في التدريب الرياضي+  النفس الرياضي

مدخل وتاريخ  +مدخل في الترويح الرياضي
 (1مسابقات الميدان والمضمار) +التربية الرياضية
 مالكمة +مصارعة+ 

  

1057.  
واصف احمد احمد عبدالواحد 

 راضى

( مدخل علم النفس 1سباحة) +(1تمرينات)
(, مدخل وتاريخ 1ف -الرياضي)الفرقة األولى 

 (1ف -التربية الرياضية)الفرقة األولى 

  

1058.  

يوسف سعيد احمد محمد حسنين 
 العشرى

 +فسيولوجيا الرياضة +(1سباحة)+(1تمرينات)
مدخل في الترويح  +مدخل علم النفس الرياضي

+  مدخل وتاريخ التربية الرياضية +الرياضي
 مصارعة

  

1059.  

 يوسف محمد مصطفى يس

مدخل علم النفس  +(1سباحة) +(1تمرينات)
مدخل  +مدخل في التدريب الرياضي +الرياضي

مسابقات الميدان  +في الترويح الرياضي
 (1والمضمار)

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


