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    ابراهيم ابوالفتوح عبدالجواد خالف  .1

   االعداد البدني ابراهيم احمد ابراهيم احمد فرج  .2

   االعداد البدني –التربية الحركية  ابراهيم اسامه ابراهيم الجعبرى  .3

    ابراهيم الدسوقى عبدالرحمن البيلى  .4

   التربية الحركية ابراهيم السعيد ابراهيم الجنادى  .5

   التربية الحركية ابراهيم سعد ابراهيم خضر إبراهيم  .6

    ابراهيم شاكر رمضان ابراهيم القاضي  .7

    عادل محمد العزب ابراهيم  .8

    ابراهيم عبدالباسط محمد عمر  .9

    ابراهيم عبدالهادى عبدالحليم ابوحس  .10

   االعداد البدني ابراهيم عالء الدين السيد ابراهيم باشا  .11

    ابراهيم مامون شلبى السيد الصواف  .12

   االعداد البدني ابراهيم محمد ابراهيم حذيفه  .13

   االعداد البدني + اثقال الششتاوى ابراهيم محمد محمد   .14

   3اثقال +سباحه  ابراهيم محمود ابراهيم عقده  .15

    ابراهيم مصطفى ابراهيم العمروسى  .16

   التربية الحركية ابراهيم وجدى محمد الدش  .17

    ابراهيم وسام مرسى ابراهيم الدسوقى  .18

   +اثقالالتربية الحركية احمد ابراهيم ابو اليزيد الشافعي  .19

   االعداد البدني –التربية الحركية  احمد ابراهيم احمد عبدهللا  .20

   2جمباز احمد ابراهيم محمد الشيخ  .21

    احمد ابراهيم محمد محمد زهو  .22

   االعداد البدني احمد احمد عبدالستار طه  .23

   2جمباز احمد اسماعيل عبدالمحسن محمود والى  .24

    احمد اشرف عيسى عطيه إسماعيل  .25

    احمد السعيد عبدالباسط ابوالنصر  .26

    احمد السيد السعيد السعداوى  .27

    احمد المحمدى عبدالقادر الجوهرى  .28

    احمد ايمن محمد حسن يقطين  .29

   التربية الحركيةمناهج التربية الرياضية+  احمد ايمن محمد عبدالهادى  .30
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   التربية الحركية احمد ايهاب السيد على احمد حبيب  .31

    احمد جمال مغاورى بالل  .32

   مناهج التربية الرياضية احمد حسن عبداللطيف حسن السحيمى  .33

   االعداد البدني احمد حسن عبداللطيف عبدالهادى جوده  .34

    احمد حسن فؤاد ابوحسين  .35

    احمد حسن فرحات محمود حسن  .36

    احمد حسين بسيونى حسين فايد  .37

    احمد حمدى ابراهيم جادو  .38

   مناهج التربية الرياضية احمد حمدى عبدالمنعم سالمه  .39

   االعداد البدني +كاراتية احمد حمدي فتحي عبد الجليل عوف  .40

   التربية الرياضيةمناهج  احمد خالد جمال نعيم  .41

   +االعداد البدنيمناهج التربية الرياضية احمد خالد سعـيد حنفى  .42

    احمد خالد سليمان محمد الجزار  .43

    احمد خالد لطفى محمد نافع  .44

    احمد خالف عبدالفتاح محمد على  .45

   2+جمبازمناهج التربية الرياضية ف كمال عبدالحفيظ محمدؤواحمد ر  .46

    احمد رضا علي السباعى  .47

   مناهج التربية الرياضية+التربية الحركية احمد رمضان السيد صالح  .48

   2جمباز احمد زكى المندوه زكى ابو هالل  .49

    احمد سامى رياض ابوعزه  .50

    احمد سليمان عبدالحميد سليمان السيد  .51

    احمد شبل مرزوق محمد حسين  .52

   1س+ مدخل في التدريب الرياضي 2جمباز  احمد شريف احمد المراكبى  .53

   مناهج التربية الرياضية +كاراتيه احمد شريف محمد احمد الشيخ على  .54

    احمد شعبان عبدالوهاب سالمه  .55

    احمد شوقى ابواليزيد قطب عبده  .56

    احمد صابر امين مصطفى  .57

   مناهج التربية الرياضية احمد عاطف ابراهيم السيد محمد الشر  .58

   مناهج التربية الرياضية+التربية الحركية احمد عبدالجواد البسيوني العنتري  .59

    احمد عبدالعاطى احمد على لبن  .60

 

 



                 

                                3                                                                                                                                                                                                                            

 
                

 

      مدير شئون التعليم والطالب  المراجع                     المختص                                                                                          
                                                

  
                                                                                                       

              

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

 بنين          الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                   اللجنه

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

    احمد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز العشرى  .61

    احمد عبدالكريم زيدان عبدالكريم بكر  .62

    احمد عبدهللا عبدالرؤف الشافعى  .63

    احمد عبدالمنعم علي علي حسن التحفه  .64

    احمد عبدالنافع عبدالغفور سليمان عبدهللا  .65

    احمد عزت توفيق ابراهيم عماره  .66

   2االعداد البدني +جمباز احمد عزت محفوظ عبدالرحمن  .67

   االعداد البدني +كاراتية محمد احمد هولةاحمد عزت   .68

    احمد عصام عبدالمعز قطيط  .69

    احمد على احمد على  .70

   التربية الحركية احمد عماد احمد النجار  .71

   االعداد البدني احمد عماد عبداللطيف على عبدالعال  .72

    احمد فتحي محمد عبدالرحمن الحبشى  .73

   مناهج التربية الرياضية احمد فكرى احمد الجوهرى يسن  .74

   االعداد البدني احمد كامل احمد محمد عوض  .75

   مناهج التربية الرياضية احمد ماهر عوض ابراهيم الخميسى   .76

    احمد مبارك عبدالمعتمد محمود ورده  .77

    احمد مجدى ذكى ابراهيم  .78

   مناهج التربية الرياضية احمد محمد ابراهيم محمد بكر درويش  .79

    احمد محمد ابوالمجد البندارى  .80

   2+جمبازمناهج التربية الرياضية احمد محمد احمد متولى سمك  .81

   مناهج التربية الرياضية احمد محمد احمد محمد عبدالعاطي  .82

    احمد محمد السيد عبد هللا العشماوى  .83

   االعداد البدني احمد محمد الششتاوى فتوح  .84

    احمد محمد جابر محمد  .85

   مناهج التربية الرياضية احمد محمد سعيد نصار  .86

   2جمباز احمد محمد عبدالحليم حسن  .87

   التربية الحركية احمد محمد على البدرى  .88

    احمد محمد على درويش  .89

    احمد محمد عوض هللا محمد  .90
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   مناهج التربية الرياضية احمد محمد لطفى محمد  .91

    احمد محمد مامون مصطفى  .92

    احمد محمد محمد ابراهيم شلتوت  .93

   +اثقالمناهج التربية الرياضية احمد محمد محمد ابراهيم محمد حماد  .94

    احمد محمد محمد ابو عجاجه ماضي  .95

    درويش إبراهيم احمد محمد محمد  .96

   مناهج التربية الرياضية احمد محمد محمد كامل عبدالفتاح صفا  .97

   اثقال احمد محمود قمرالدوله احمد شعبان  .98

    احمد مصطفى احمد حسن عبد المجيد غنيم  .99

   مناهج التربية الرياضية احمد منصور شعبان اسماعيل فرج  .100

   البدنياالعداد  احمد ناجى انور ابراهيم  .101

   مناهج التربية الرياضية+االعداد البدني احمد ناير رشاد رمضان بدر  .102

    احمد هشام الحسنين اسماعيل طمان  .103

    احمد هشام طه على حماد  .104

    احمد وليد السيد حامد  .105

   مناهج التربية الرياضية احمد ياسر احمد محمد خليل  .106

    احمد ياسر عبدالحى عبدالحميد نويشى  .107

    احمد يحيى عنتر سند  .108

   مناهج التربية الرياضية احمد يسرى عبدالسالم محمود بابرس  .109

   مناهج التربية الرياضية احمد يسرى محمود حسن توركى  .110

   2مناهج التربية الرياضية+جمباز ادهم دياب السيد محمد خلف  .111

   مناهج التربية الرياضية ادهم مجدى محمود الشرقاوى  .112

   مناهج التربية الرياضية اسامه السعيد عبدالجواد غنيم  .113

    اسامه ايمن فتحى ابراهيم حسين  .114

    اسالم المتولى سيد احمد المتولى  .115

    اسالم جمال رجب مبارك  .116

     مناهج التربية الرياضية اسالم حمدى زكى محمود سعد  .117

    اسالم محمد خليفه ابراهيم  .118

    اسالم محمد محمود سليمان مدكور  .119

    اسالم محمد مصطفى حلمى البهنسى  .120
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   2جمباز اسماعيل شمس الدين توفيق اسماعيل  .121

   مناهج التربية الرياضية+اثقال اشرف احمد محمد عمر عبدالقادر  .122

   مناهج التربية الرياضية+اثقال اشرف محمد محمد ابوالمكارم فرج  .123

    الدسوقى ممدوح الدسوقى عبدالقادر بطه  .124

    السيد ايمن السيد احمد ابراهيم الم  .125

    السيد صالح السيد السيد دبو  .126

   الرياضيةمناهج التربية  السيد عبده ابراهيم محمد خليفه  .127

    السيد محمد السيد توفيق  .128

    المحمدى صالح المحمدى محمد القللى  .129

    امير ايهاب الدين شحاتة جعوان  .130

    امير محمد محمد اسماعيل عامر  .131

   مناهج التربية الرياضية انس نصر كامل يوسف الخطيب  .132

    انور عبدالستار انور طاهر  .133

    ايمن على زكى حسين زيدان  .134

    باسم عبدالرؤف البرعى السعدنى  .135

   2مناهج التربية الرياضية+جمباز باسم فريد شاكر توفيق  .136

   2مناهج التربية الرياضية+جمباز بدر محمد عبدالفتاح محمد عقل العكل  .137

   مناهج التربية الرياضية بدر هالل ابراهيم شحاته  .138

   1الرياضية+مدخل وتاريخ التربية سمناهج التربية  بالل احمد عبدالباقى عطيه  .139

   مناهج التربية الرياضية بيتر عاطف عزيز صبحى غبلاير  .140

    حازم اشرف كامل عبدالرؤف رماح  .141

   االعدادالبدني حازم حماده احمد الشرقاوى  .142

   2مناهج التربية الرياضية+جمباز حازم عالء الصاوى ابراهيم سليم  .143

   مناهج التربية الرياضية الجعبيرىحازم محمود ابراهيم   .144

   مناهج التربية الرياضية حسام احمد عبدالهادى عبدالهادى غال  .145

    حسام طارق رمضان صديق محمد عرفه  .146

    حسام عنتر احمد غازى  .147

    حسام فاروق على محمد على صبح  .148

   2جمباز حسن رافت عبد ربه جاد شيحه  .149

   مناهج التربية الرياضية حسن محمد بدوى االباصيرى  .150
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    حسن ياسر المنسي المنوفي  .151

   مناهج التربية الرياضية+التربية الحركية حسين خالد حسين عبده شحاته عزام  .152

    حسين سعيد حسن محمد محفوظ  .153

   التربية الحركية حسين محمد حسن احمد عرفه  .154

    حسين مسعد مسعد حموده  .155

    حلمى احمد محمد حلمى قاسم  .156

    حمدى خالد حمدى عيسى  .157

    خالد القطب ابواليزيد محمد  .158

    خالد ايمن عبدالعاطى فريج  .159

   2مناهج التربية الرياضية+جمباز خالد جابر محمد صبحى السيد  .160

    خالد جمال السيد الشنشورى  .161

   اثقال خالد رجب محمد غازى  .162

    خالد فايز ابراهيم احمد شنب  .163

   مناهج التربية الرياضية خالد محمد عبدالمنعم ابوالعال الشن  .164

   مناهج التربية الرياضية خالد ناصر السعيد شلبي  .165

    ربيع احمد ابراهيم عطيه  .166

   التربية الرياضيةمناهج  رجب ابراهيم رجب طبل  .167

   مناهج التربية الرياضية رشاد محمود رشاد الشيشينى  .168

   مناهج التربية الرياضية زياد احمد ابراهيم عبدالحميد خليل  .169

    زياد عصام رشاد بندارى نجم  .170

   مناهج التربية الرياضية زياد مجدى محمد عبدالوارث البرلسى  .171

   التربية الرياضيةمناهج  زياد محمد احمد شلبى  .172

   مناهج التربية الرياضية زياد محمد سليمان محمد عبدالاله  .173

    زياد محمد كاظم محمد زكى خليل  .174

    سمير خالد فريد النجار  .175

   مناهج التربية الرياضية سمير فوزى عبدالغنى عالم  .176

   مناهج التربية الرياضية شريف عزيز عزت عبدالسالم الذهبى  .177

    شعبان محمد شعبان بسيونى  .178

    صالح الدين بهجت محمد عرابى  .179

    صالح محمدى صالح الدين محمود زهره  .180
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 بالحروف

    طارق محمد عبدالسالم الديب  .181

    طارق يسرى احمد حسين رمضان  .182

   مناهج التربية الرياضية عادل القطب سعيد عبدالدايم  .183

    عاطف محمد عبدالمعز السيد سعد  .184

   مناهج التربية الرياضية عبدالخالق عماد عبدالخالق ابراهيم  .185

    عبدالرحمن احمد السعيد رجب  .186

   1تمريناتالتربية الحركية +من الفرقة االولي  عبدالرحمن احمد طه عبداللطيف المرسى  .187

   مناهج التربية الرياضية عبدالرحمن اشرف سعد الرجبى  .188

     عبدالرحمن جمال عبدالناصر السباعى  .189

    عبدالرحمن حسين عبدالمقصود احمد خط  .190

    عبدالرحمن خالد احمد هاللى مهران  .191

   مناهج التربية الرياضية عبدالرحمن سعيد محمد السيد رحاب  .192

    شريف محمد عبدالفتاح عبدالرحمن  .193

    عبدالرحمن عادل سعد الدسوقى  .194

    عبدالرحمن عبدالعاطى عبدالرحمن عبد  .195

   2مناهج التربية الرياضية+جمباز عبدالرحمن على عبدالرحمن الفقي  .196

    عبدالرحمن عمر عبدالرحمن دياب  .197

    عبدالرحمن غنيم عبده السيد غنيم  .198

    محمد السيد محمود الطناحى عبدالرحمن  .199

   اثقال عبدالرحمن محمد جمال عبدالبارى البكرى سليم  .200

    عبدالرحمن محمد عبدالفتاح محمد االكشر  .201

   اثقال عبدالرحمن محمد محمد السيد غرابه  .202

    عبدالرحمن محمد مصطفى محمد زكى  .203

    عبدالرحمن يحيى امين محمد مصطفى  .204

   2جمباز السيد عبداللطيف احمد عب عبداللطيف  .205

   2اثقال +جمباز عبدهللا البسطامى حسن البربرى  .206

    عبدهللا ايهاب عبدالعال مصطفى احمد  .207

    عبدهللا جهاد متولى عبدالقادر راشد  .208

    عبدهللا رضا عبد الاله محمد الخولى  .209

    عبدهللا فاروق منير شعبان قمح  .210
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 بالحروف

    عبدهللا محمد حسين السيد الحضرى  .211

   االعداد البدني عبدهللا محمد محمد عبدهللا خليفه  .212

    عبدهللا محمد مسعد غربيه  .213

   2اثقال +جمباز عبدهللا مرزوق عبدالجواد ابراهيم البيلى  .214

    عبدالمجيد امين عبدالمجيد سيد احمد  .215

    عبدالمجيد طه عبدالمجيد السعداوى ح  .216

    عبدالمنعم حسن السيد فهمى تركى  .217

    عالء الدين محمد مصطفى عبدالعزيز  .218

    عالء عادل عبدالعليم السيد المصرى  .219

   التربية الحركية عالء محمود محمد عاصم  .220

    علي حسن علي حسن الغيطي  .221

    على حسن على عبدالرحمن الوكيل  .222

    على محمد عطيه ابراهيم البغدادى  .223

    على محمد على شعبان نوفل  .224

   مناهج التربية الرياضيه على محمد على عبدالفتاح راميه  .225

    على محمد على محمد بليله  .226

   مناهج التربية الرياضيه+االعداد البدني على محمود ابراهيم حسين خلف  .227

   مناهج التربية الرياضيه على يحى فكرى عبده ابوحارس  .228

    عماد فتحى عبدالعال عقده  .229

   التربية الحركية عمادالدين خالد على خالف موسى  .230

    عمر ابراهيم احمد محمد الفار  .231

   مناهج التربية الرياضيه عمر ايمن فاروق المنسى المحضى  .232

   2جمباز عمر سامى محمد محمد شاهين  .233

    عمر محمد المرسى المرسى ابوزيد  .234

   مناهج التربية الرياضيه عمر محمد سعد حسن رزق  .235

    عمر محمد سعيد يونس  .236

   4مناهج التربية الرياضيه+سباحه  عمر مصطفى عثمان محمد عثمان االمام  .237

   2جمباز عمرو اشرف محمد امين النمورى  .238

     عمرو السيد عبدالسميع السيد  .239

   مناهج التربية الرياضيه حمدى محمد عبدالحكيم نداعمرو   .240
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 بالحروف

   التربية الحركيه عمرو عبدالمجيد ابراهيم عزت ابو شنب  .241

    عمرو عالء فتح هللا الشرقاوى  .242

   مناهج التربية الرياضيه ابراهيم هاللعمرو قطب احمد   .243

    عمرو محمد ابراهيم المحمدى عبدربه  .244

    عنتر غالب عنتر الشبراوى  .245

     غزاى فهد دويبى المطيرى  .246

    فايز يوسف مصطفى يونس  .247

   مناهج التربية الرياضيه فتحى محمد فتحى عبدالعال الصيرفى  .248

    فوزى احمد شعبان ابراهيم صفا  .249

    فوزى توفيق فتحى شوشه  .250

    كرم عبدالقادر امين سرور  .251

    كريم المصلحى شهاب الدين أبو العزم  .252

   مناهج التربية الرياضيه كريم ايمن الهاللى ابوهبه  .253

    كريم محمد بدير الدسوقى العطار  .254

   مناهج التربية الرياضيه كريم محمد سعيد رياض اسماعيل  .255

   مناهج التربية الرياضيه+التربيه الحركية كيرلس ناصر حبيب جندي  .256

    ماجد عبدالعزيز فرج عبدهللا السودا  .257

   مناهج التربية الرياضيه مايكل مجدى نبيه شلبى نصرهللا  .258

    محمد ابراهيم الزغبى راغب حامد  .259

   مناهج التربية الرياضيه+التربيه الحركية محمد ابراهيم السيد ثروه  .260

    محمد ابراهيم السيد عبدالسالم عنبر  .261

   2مناهج التربية الرياضيه +جمباز محمد ابراهيم محمد الجنجيهي  .262

   1مدخل وتاريخ التربية الرياضية س محمد ابواليزيد ابراهيم محمد النويهي  .263

    محمد احمد ابراهيم عبدالفتاح ابوطبل  .264

    محمد احمد البسيونى الصواف  .265

   1مدخل وتاريخ التربية الرياضية س السيد الجوهريمحمد احمد   .266

   التربية الحركيه محمد احمد خميس عبدالخالق النجار  .267

   مناهج التربية الرياضيه محمد احمد رضوان طه رضوان  .268

    محمد احمد صبحى محمد الشنوانى  .269

    محمد احمد عبدالرازق غزي  .270
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 بالحروف

    محمد احمد عرفان االحوق  .271

    محمد احمد فتحى محمد الخطيب  .272

   مناهج التربية الرياضيه محمد احمد محمد البهوار  .273

   مناهج التربية الرياضيه محمد أسامة ابوالعنين محمد دهمان  .274

   التربية الحركية البربرىمحمد اسامة فرج   .275

    محمد أسامة محمد محمد دراز  .276

   (1س مدخل وتاريخ التربية الرياضية) محمد اسماعيل عبدالفتاح سالم  .277

    محمد اشرف ابراهيم الفضالى  .278

    محمد اشرف على موافى  .279

    محمد اشرف محمد النجار  .280

    محمد الخضرى محمود اسماعيل ابوحبسه  .281

    الدسوقى محمد ابراهيم العتوىمحمد   .282

    محمد السيد محمد الصفطاوى  .283

   مناهج التربية الرياضيه محمد السيد محمد على البلكيمى  .284

    محمد السيد السيد محمد على الخولى  .285

    محمد امام عطيه تاج  .286

    محمد امين محمد عامر شعبان  .287

    محمد ايمن عيد المرسى عيد البحيرى  .288

    برنس محمد حافظ رزقمحمد   .289

   مناهج التربية الرياضيه+التربية الحركية محمد جمال ابراهيم مصطفى الشاذلى  .290

   مناهج التربية الرياضيه محمد جمال عبدهللا عطيه عسكر  .291

   مناهج التربية الرياضيه محمد جمال عبدالناصر طه محمد يوسف  .292

    محمد جمال محمد طلعت نجيب  .293

   مناهج التربية الرياضيه+التربية الحركية محمد جمال محمد عبدالرازق محمد حسن الغلبونى    .294

   مناهج التربية الرياضيه+االعداد البدني محمد جمعه محمد محمد قرشم  .295

    محمد حامد خالد حامد عطا هللا  .296

    محمد حسن حسن القناديلي  .297

   2التربية الرياضيه+جمبازمناهج  محمد حسن سليمان محمد العريان  .298

   2التربية الحركية +جمباز محمد حسن محمد ابراهيم البرادعي  .299

    محمد حسن محمد مصطفى السعداوي  .300
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 بالحروف

    محمد حمدى ابراهيم محمد شاهين  .301

    محمد حمدى على راشد محمد  .302

   مناهج التربية الرياضيه محمد حنفى المحمدى عبدالحميد الحنف  .303

   االعداد البدني محمد خالد عزت السعيد ابوعوف  .304

   مناهج التربية الرياضيه محمد خالد على ابو شادى ابو شادى  .305

   مناهج التربية الرياضيه محمد خالد محمد محمد عليوه  .306

   مناهج التربية الرياضيه محمد ربيع ابواليزيد حسين النجار  .307

    محمد رضا بيومى المالح  .308

    محمد رضا توفيق ابراهيم  .309

    محمد رضا عوض محمد المهدى  .310

    محمد رضا محمد السيد عرجان  .311

   التربية الحركية محمد رضوان رشدي رضوان دويدار  .312

    محمد رمضان احمد ابوضيف  .313

    محمد رمضان فتحى رجب  .314

    محمد زكى عبدالمنعم ابوحلوه  .315

   التربية الحركية +اثقال محمد سامى صالح عبدالصمد الحصاوى  .316

   االعداد البدني محمد سراج الدين محمد فريج شنب  .317

   التربية الحركية محمد سعيد عبدالجليل شلش  .318

   اثقال محمد سعيد فارس ابراهيم ابوزيد  .319

    محمد سلطان قرنى عويس  .320

   التربية الحركية +االعدادالبدني محمد سليمان على شتله  .321

   التربية الحركيه محمد شريف عبده محمد زيدان  .322

    محمد شريف محمد محمد امام  .323

   االعداد البدني محمد شريف محمود محمد البابلى  .324

    محمد شعبان السيد اسماعيل القال  .325

   التربية الحركية عبدهللا محمد دغيممحمد شعبان   .326

    محمد شعبان على السيد الحناوى  .327

   اثقال محمد شلبى السيد سعاده البربرى  .328

    محمد صبحى عبدالرحمن دسوقى زيتون  .329

    محمد صبحى محمد خليل  .330
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 بالحروف

   التربية الحركية محمد صبرى احمد الرفاعى محمد القهو  .331

    محمد صالح حامد محمد حسن  .332

    محمد صالح طه بهيج  .333

   التربية الحركية+االعداد البدني محمد طارق ابراهيم محمد حماد  .334

   التربية الحركية محمد طارق ابوالسعود سعدون  .335

   التربية الحركية سالممحمد طارق زكريا   .336

   مناهج التربية الرياضية محمد طارق محمد عبدالرحيم  .337

    محمد طلعت رجب على السباعى  .338

    محمد عادل حسن احمد السعيد  .339

   التربية الحركية محمد عادل عبدالعاطى خطاب رخا  .340

    محمد عادل عبدالمجيد السيد على حسن  .341

    هللامحمد عادل فرج هللا على فرج   .342

    محمد عاطف صبحى عبدالظاهر السيد  .343

   مناهج التربية الرياضية+تكنولوجيا التعليم محمد عاطف عبدالمنعم ابراهيم خاطر  .344

    محمد عبدالحميد غازى غازي عبدهللا  .345

    محمد عبدالروف عبدالرؤف شبانه  .346

   2جمباز محمد عبدالرحمن محمد الذهبى  .347

   التربية الحركية محمد الشبينيمحمد عبدالرحيم محمد   .348

    محمد عبدالرسول محمد حسن النمر  .349

    محمد عبدالعزيز حسنى شلبى  .350

   االعداد البدني محمد عبدالعزيز محمد نجيب عبد الغفور   .351

   التربية الحركية محمد عبدالعظيم عبدالحافظ شلبي  .352

    محمد عبدهللا عبدهللا محفوظ مدكور  .353

    احمد عيسى محمد عبدالمنعم  .354

    محمد عبدالوهاب فؤاد الشرقاوى  .355

    محمد عصام محمد احمد عبدهللا  .356

    محمد عطيه ابراهيم محمد الفقى  .357

   2جمباز محمد عالء الدين عباس عبدهللا  .358

   2االعداد البدني +تمرينات  محمد على سليمان شحاته طبانه  .359

    محمد علي محمد محمد القط  .360
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   2جمباز محمد على محمد محمود غنيم  .361

    محمد عماد علي خليل  .362

   التربية الحركية محمد عمادالدين عبدالمنعم الجوهرى عبده  .363

    محمد عيد عبدالبارى عبدالنبى مرعى  .364

    محمد عيد محمد تنيتين  .365

    محمد عيسى عبدالعاطى عيسى درويش  .366

    محمد فايز سالمه منصور العربى  .367

    محمد فكرى سيد احمد عوض  .368

    محمد قدري حلمى حسان  .369

    محمد مبارك مصطفى مبارك  .370

    محمد مجدى محمود شعبان محمد  .371

    محمد محسن احمد السيد صقر  .372

    عباس الجندى محمد محمد محمد  .373

    محمد محمد مصطفى احمد هلش  .374

    محمد محمود احمد محمد شاكر  .375

    محمد محمود السيد السيد خطاب  .376

    محمد محمود صالح محمود رجب  .377

   مناهج التربية الرياضية محمد محمود عبدالعزيز احمد الصباغ  .378

    محمد محمود على سالم عويضه  .379

    سليمان رحابمحمد محمود محمد محمود   .380

    محمد محمود نجيب الكيالنى  .381

    محمد مراد عوض على برغوث  .382

    محمد مسعد عبدالفتاح عبدهللا ابوعب  .383

    محمد مصطفى ابراهيم مصطفى الجعدى  .384

   االعداد البدني محمد مصطفى احمد محمد عزام  .385

    محمد مكين عبدالوهاب ابراهيم سعد  .386

    حسن غنيممحمد ممدوح عبدالحفيظ   .387

    محمد نادي محمد زهران  .388

   التربية الحركية محمد نبيل سليمان عبدالحليم داود  .389

   2جمباز محمد هشام محمد سالم الجندى  .390
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 بالحروف

    احمد محمد الحلبى محمد وجدى  .391

    محمد وليد محمد عبدالسالم رستم  .392

    محمود احمد محمد عبدالمولى خليل  .393

   مناهج التربية الرياضية+التربية الحركية محمود احمد محمود الخضر احمد  .394

   1س 2سباحه                        محمود اسامة محى الدين الجمل  .395

    عويضهمحمود اسماعيل محمد احمد   .396

   2جمباز محمود السيد احمد على الديب  .397

    محمود السيد صابر ابوالخير  .398

    محمود بركات محمد خضرعثمان  .399

    محمود بيومي عبد القوي درويش  .400

    محمود حسين حلمى عبدالعليم عيسى  .401

    محمود خليل محمد الصاوى  .402

    محمود ربيع احمد احمد حجازى قطب  .403

    محمود رضا فضل الحسينى حسن  .404

    محمود سرور عبدالعزيز سرورالطباخ  .405

    محمود سمير محمد محمد عفيفي  .406

    محمود عبدالسالم عبدالحميد االفقي  .407

    محمود عبدالفتاح احمد الطباخ  .408

   اثقال محمود عبدالفتاح محمد عبدالحميد  .409

    محمود عصام محمود عاصم  .410

   اثقال محمود عالء محمود محمد الكتامي  .411

    محمود ماهر على ابوالعنين عبدالداي  .412

   2مناهج التربية الرياضية +جمباز محمود محمد احمد السيد ابوالحسن  .413

    محمود محمد عبدالمرضى فرج هللا  .414

   1س مدخل وتاريخ التربية الرياضية محمود محمد محمد الخياط  .415

   2جمباز السمانمحمود محمد محمود   .416

    محمود محمد محمود الفرارجي  .417

    محمود محمد مصطفى عايد  .418

    محمود مسعد عطيه عطيه محمود  .419

   االعداد البدني محمود نصحى محمد يوسف  .420
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   2جمباز هشام ابراهيم محمد فرجمحمود   .421

    مختار سامى على موسى ابوريا  .422

   مناهج التربية الرياضيه مصطفى ابراهيم محمد محمد الجبالى  .423

    مصطفى احمد محمد السعيد عباس  .424

   مناهج التربية الرياضيه مصطفى احمد محمود شحاته  .425

    مصطفى احمد مسعد احمد المنتصر  .426

   مناهج التربية الرياضيه+االعداد البدني احمد داود البنا مصطفى اشرف  .427

    مصطفى الحسينى محمد جمال الدين  .428

   مناهج التربية الرياضيه مصطفى ايهاب حسني ابراهيم القليبى  .429

    مصطفى باهى عبدالقوى محمد عبداللطيف  .430

   مناهج التربية الرياضيه مصطفى حسام محمد حماد  .431

   مناهج التربية الرياضيه عبدالرازق عبدالفتاح عامصطفى طارق   .432

    مصطفى عبدالرؤوف مصطفى بكر  .433

   مناهج التربية الرياضيه مصطفى عبدالرحمن ابراهيم العيونى  .434

   مناهج التربية الرياضيه مصطفى فارس رمضان محمد خاطر  .435

   مناهج التربية الرياضيه مصطفى كامل عبدالعزيز بخاتى  .436

    لطفى احمد محمودمصطفى   .437

    مصطفى محمد احمد عبده احمد  .438

    مصطفى محمد السيد عبدالمجيد نعيم  .439

   مناهج التربية الرياضيه+االعداد البدني مصطفى محمد عبدالمقصود السيد عفيفى  .440

   التربية الحركية مصطفى محمد نبيل محمد سرور  .441

    مصطفى محمود مصطفى السيد شاهين  .442

   مناهج التربية الرياضيه مصطفى محى راغب ابواللبن  .443

   مناهج التربية الرياضيه+االعداد البدني مصطفى وائل احمد عبدالحكيم الصياد  .444

    مصطفى يسرى منصور يوسف عماره  .445

    مصطفى يوسف عطية يوسف ابو عطية  .446

    معاذ خالد معاذ السعداوى  .447

    معتز علي محمد علي تركي  .448

    مهاب السيد السيد سعد السيد  .449

   1مدخل في علم النفس الرياضي س مهدى حموده عبدالحكيم السيد عبداله  .450
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   مناهج التربية الرياضيه مهند ايمن انور كشك  .451

    مينا كمال عياد كامل باسليوس  .452

    مينا ميالد ندا حنا يوسف  .453

    نادر احمد صابر احمد سرور  .454

    نادر حمدى فاروق محمود امين  .455

   مناهج التربية الرياضيه نورالدين اشرف مصطفى محمد سيد أحمد  .456

   مناهج التربية الرياضيه+االعداد البدني نورالدين محمد احمد عزالعرب الغمرى  .457

   2جمباز  هانى حسن محمد الدخاخنى  .458

    هانى مهنى محمد عصفور  .459

   2مناهج التربية الرياضيه+جمباز هشام عباس اسماعيل يوسف الشريف  .460

    هشام عالء الدين صالح عبد الشافي الفقي  .461

   مناهج التربية الرياضيه+ االعداد البدني هشام يحيى زكريا عاطف عبيد الشاذلى  .462

   مناهج التربية الرياضيه ياسين زكريا عبدالهادى ياسين  .463

   مناهج التربية الرياضيه+ االعداد البدني يحى ابراهيم محمد ابراهيم الجندى  .464

    يحيى زكريا محمود على نده  .465

    يسرى ياسر يسرى محمد سرى  .466

    يوسف احمد سالمه صابر شحاته  .467

   مناهج التربية الرياضيه يوسف باسم ابواليزيد السيد المنصورى  .468

   2جمباز  يوسف سمير الرفاعى عبدالفتاح شرف ا  .469

    يوسف سمير طه محمود سلمان  .470
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 الدرجه الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

481.  
 ابراهيم رافت ابراهيم محمد خليفة

الترويح وانشطة الخالء والتربية  + القوام والتدليك الرياضي
 +عروض رياضيه 3+علم االجتماع الرياضي+جمباز الكشفيه

  

482.  

 احمد ابراهيم محمد أبوالفتوح سويلم

 جميع مواد الفرقة الثالثة ماعدا ) اصابات واسعافات اولية +
 ( 1تدريب ميداني

طرق التدريس والنقد في التربيه وعليه من الفرقة الثانية)
 (  2س الرياضية
 (1فسيولوجيا الرياضة سوعليه من الفرقة االولى )

  

+ عروض  القوام والتدليك تطبيقات في طرق التدريس + احمد سمير على العشرى  .483
+ سيكولوجية  + ادارة المؤسسات الرياضيه رياضيه

 4+ جمباز المنافسات الرياضية

  

 جميع مواد الفرقة الثالثة ماعد)  تطبيقات في طرق التدريس + احمد محمد عطية سالمة  .484
 +  التدريب الميداني ( اصابات واسعافات

( ومن 2من الفرقة الثانية )طرق التدريس والنقد سوعليه 
 (1فسيولوجيا الرياضه س) الفرقه االولي 

  

 + القوام والتدليك الرياضي + تطبيقات في طرق التدريس احمد محمد محمد بدوي حسان  .485
علم االجتماع +  الترويح وانشطة الخالء والتربية الكشفيه

+القياس البدني  عروض رياضيه + 3جمباز + الرياضي
 4+جمباز  والحركي

فسيولوجيا الرياضة  +1وعليه من الفرقة االولى ) سباحة 
 (1س

  

   جميع مواد الفصل الدراسي االول  السيد محمد السيد محمد عبد المجيد  .486

+  القوام والتدليك الرياضي +تطبيقات في طرق التدريس  انس كامل السيد حسن عفيفى  .487
 + عروض رياضية  3جمباز 

  

488.  
 شهاب احمد محمد محمد صبرة

 جميع مواد الفصل الدراسي االول 
 (2س كاراتيةوعليه من الفرقه الثانيه  )

  

489.  

 عبدالعزيز احمد بهجت الكومى

القوام والتدليك الرياضي +  تطبيقات في طرق التدريس +
  + 3جمباز 
 (مناهج التربية الرياضية وعليه من الفرقه الثانيه 

 (1س 1)سباحةومن الفرقة االولي 

  

490.  
 ابراهيم عبداللطيف الجميزى فعبد اللطي

جميع مواد الفصل الدراسي االول وعليه من الفرقه الثانيه  
  (2)كاراتية س

  

491.  

 مبروك السيد سعد سعد اسامه عبدهللا

القوام والتدليك الرياضي+  تطبيقات في طرق التدريس +
 + 3+ جمباز الكشفيةالترويح وانشطة الخالء والتربية 

 عروض رياضيه

  

 + 3جمباز +القوام والتدليك الرياضي  + ميكانيكا حيويه عبد اللطيف محمد الشورة كريم عبدالفتاح  .492
 القياس البدني والحركي رياضيه +عروض 

  

 + 3جمباز القوام والتدليك الرياضي + + ميكانيكا حيويه محمد سعد عاطف سعد الفتيانى  .493
 (1تمرينات)ومن الفرقة االولي  عروض رياضيه

  

 3جمباز +القوام والتدليك الرياضي  + ميكانيكا حيويه محمد عاشور محمد صبحى  .494
اصابات  + القياس البدني والحركي + +عروض رياضيه

 4جمباز + واسغافات

  

 االولي الفرقةجميع مواد الفصل الدراسي االول وعليه من  محمد صالح الدين حسن غالى  .495
 (1فسيولوجيا الرياضة س)

  

 3جمباز القوام والتدليك الرياضي + + ميكانيكا حيويه شلش محمد طارق بسيوني محمد  .496
 +عروض رياضيه
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497.  

 محمد ماهر محمد محمود محمد

الترويح +القوام والتدليك الرياضي  + حيويةميكانيكا 
علم االجتماع  + الكشفيةوانشطة الخالء والتربية 

القياس البدني  + +عروض رياضيه 3جمباز + الرياضي
  والحركي

 2س2تمرينات الثانية الفرقةومن  

  

498.  

 محمود مجدى حمد هللا السيد الكالوى

ماعدا )علم االجتماع الرياضي  الثالثةالفرقة  جميع مواد
  +والتدريب الميداني(

 (1س الرياضةاالولي )فسيولوجيا  الفرقةوعليه من 
 2س2تمرينات الثانية الفرقةومن 

  

499.  
 محمود محمد عبد الفتاح خليفة

القياس البدني  +جميع مواد الفصل الدراسي االول
 والحركي

  

   ماعدا )التدريب الميداني( الثالثةجميع مواد الفرقة  مصطفى محمود عبد الرؤف ابوعبدة  .500

 + 3جمباز القوام والتدليك الرياضي + + حيويةميكانيكا  العشري معبد الرحيهشام محمد محمد   .501
 عروض رياضيه

  

   جميع مواد الفصل الدراسي االول يوسف عبدالهادى عبد المنعم  .502

     

     

  ء االمتحان من الخارج فرصه أولى طالب لهم حق ادا -ثالثا:            

511.  

 احمد محمد البربري إبراهيماحمد 

سيكولوجية المنافسات  + األولجميع مواد الفصل الدراسي 
  4+جمباز

+وعليه من  (2س التربية الرياضية )مناهج عليه من الفرقة الثانية

 (1فسيولوجيا الرياضة س +1 سباحة)الفرقة االولى 

  

 1ماعدا تدريب ميداني جميع مواد الفرقة الثالثة أحمد حسن مسعد النبراوي  .512

طرق التدريس والنقد + تكنولوجيا وعليه من الفرقة الثانية ) 
 (2س التعليم

  

513.  
 يوسف احمد محمود السقا

وعليه 1ماعدا تدريب ميداني +جميع مواد الفرقة الثالثة
 (2)من الفرقة الثانية مناهج التربية الرياضية س

  

     

     

   ثانيهطالب لهم حق اداء االمتحان من الخارج فرصه  -:رابعا          

واسعافات  اصاباتجميع مواد الفرقة الثالثة ماعدا )  زاحمد الشافعي عبد العزي  .514
 التربية )مناهجالثانية  الفرقة( ومن 1اولية+تدريب ميداني

  (2س الرياضية

 (1س الرياضة )فسيولوجيا األولى الفرقةوعليه من  

  

515.  

 احمد حسين إبراهيم محمود مهنا   

ف طرق التدريس  )تطبيقاتجميع مواد الفرقة الثالثة ما عدا 
 ++ ميكانيكا حيوية+ الترويح + اصابات واسعافات اولية

  (1تدريب ميداني
 (1س الرياضة )فسيولوجيا األولى الفرقةوعليه من 

  

واسعافات  إصاباتالثالثة ماعدا )جميع مواد الفرقة   ناحمد محمد سعد محمد علي عبد الرحم  .516

 (1+تدريب ميدانياولية 

 (1من الفرقة األولي )فسيولوجيا الرياضة س 

  

 


