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    احالم محمد فتحى شلبى  .1

    اريج احمد سعد البنا  .2

    اسراء اسعد سيداحمد ابوالمجد  .3

    اسراء اسماعيل احمد اسماعيل داود  .4

    اسراء النبوي ابراهيم علي ابو العال  .5

    اسراء جاد الكريم عبدالرؤف طه  .6

    اسراء جبر السيد محمد جبر عميره  .7

    اسراء جالل محمود الدسوقى الدسوقى  .8

    اسراء حامد ابو زيد الرفاعي  .9

    اسراء حسن ابراهيم الدسوقى حسب النبى  .10

    اسراء حمدى حسين كشك  .11

    اسراء رمضان محمد ابراهيم مصطفى   .12

    اسراء سالم بسيوني سالم عالم  .13

    اسراء سعيد السيد السيد الخواجه  .14

    الشنوانى عطية معبد الكرياسراء   .15

    موسى فهمياسراء عطاء   .16

    اسراء فتحى احمد الجمل  .17

    اسراء محمد صديق محمد  .18

    اسراء محمد عبدالقوى محمود رميح  .19

    اسراء محمد محمد حسن غباشى  .20

    اسراء ناجى فتحى محمد سالم  .21

    اسالم رمضان عبد الفتاح الصواف  .22

    محمد يوسف الدبه رعبد الستااسالم   .23

    اسماء اسامه سعد الدين محمود  .24

    سرور زعبد العزيمحمد  أشرفاسماء   .25

    فاروق رزقاسماء جمال   .26

    اسماء جميل رزق السخن  .27

     اسماء فريد موسى السيد ضيف  .28

   القياس البدنى والحركى محمد جابر دعبد الحمياسماء محمد   .29

    اسماء محمود عبدالقوي عبدالقوى عون  .30
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    اشرقت ابراهيم محمد االحمدى محمود  .31

    االء ابراهيم السيد احمد ابوزيد  .32

    االء السيد محمد الشوار  .33

    االء سعيد ابواليزيد عبدالرؤف خضر  .34

    احمد مقلد دعبد الحمياالء محمد   .35

   التعبير وااليقاع الحركى الشيماء حسن السيد البدوية  .36

    ابراهيم الشيخ نعبد الرحمابراهيم  امانى  .37

    امانى عبد الستار احمد شاهين  .38

    امل احمد على احمد نصر  .39

   (2س 2)جمباز  شريف فعبد اللطيامل ايهاب احمد   .40

    البنبى دعبد المجيامل حجازى   .41

    امل رأفت ابراهيم الشرقاوى  .42

    مطر العال عبد فهمي محمد امل  .43

    عبدالنبى جوهرامنيه رجب   .44

    ابراهيم حسين دعبد الحمي امنيه  .45

    مىاميرة السيد بيومي عبد الرحمن البيو  .46

    اميره حامد العدوى نصار  .47

    محى الدين الحلوجى حمدياميره   .48

    اميرة رضوان احمد رضوان  .49

    حامد شهبه سامياميره   .50

    اميرة سعيد عبدالموجود المنشاوى  .51

    صبرى اسكندر جرجساميره   .52

    اميره عبد الحفيظ منصور زعرب  .53

    امينه ابراهيم محمد رشاد بركات  .54

    البواب معبد السالانجى سيد على   .55

    ايمان ابراهيم على ابراهيم ابوحشيش  .56

    ايمان ابو زيد رزق محمد ابوسالمه  .57

    سعيد محمد الشرقاوى أشرفايمان   .58

    عزت الجزار أشرفايمان   .59

    ايمان السعيد نصرجبر قرموط  .60
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    نعبد الرحمايمان سمير خليفه السيد   .61

    عبدالغنى محمد طارق ايمان  .62

   علم االجتماع الرياضى الغزالي حعبد الفتا محمود الفتاح عبد ايمان  .63

   (2س الرياضية التربية مناهجالتعبير وااليقاع الحركى + ) ايمان عصام عبد الحميد سليمان شمس  .64

    متولياحمد  متوليايمان كامل   .65

   التعبير وااليقاع الحركى ايمان محمد حسن ابراهيم النصيرى  .66

    ايمان مرسى محمود دره  .67

    ايمان مصطفى فرج عتيس  .68

    ايمان ياسر على منصورعلى  .69

    شلبى ععبد السميايه ابراهيم   .70

 جمعه حعبد الفتاايه احمد   .71
   

    ايه احمد محمود خطاب  .72

    محمود شحاته جزر أشرفايه   .73

    عبد الخير دعبد المجيايه السيد السيد   .74

    نعامه معبد الكريايه السيد   .75

    شعبان الطويل نصر الدين جمال ايه  .76

    ايه حامد أحمد عبد الرحيم  .77

    محمد الشناوي البربري دعبد المعتمايه صالح   .78

    ايه صالح محمد يوسف صالح  .79

    ايه عصام السيد محمود عمار  .80

    مرعى عيسى عبد هللا عيد ايه  .81

    جمال الدين عطيةايه فرج   .82

    ايه مجدي فتحي مصطفى جمال الدين  .83

    ايه محمد احمد الخولى  .84

    ايه محمد سعيد فريد زلهف  .85

86.  
 ايه محمد طه البردويل

مدخل وتاريخ التربية الحركى + )التعبير وااليقاع 
 (1سالرياضية 

  

    الشاذليالشاذلي  معبد السالايه محمد   .87

    الشرقاوي دعبد المجي زكريا يحيى ايه  .88

    عبدالوهاب بسمله حسام الدين محمد محمد  .89

    بسنت حسين حسن احمد نور  .90
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بوسي محمد محمد عاطف عبده عبد الرحمن   .91
 ابو عوف

 
  

    تسنيم خالد حلمي علي سليمان  .92

    تسنيم محمد مصطفى كمال احمد  .93

    تقى محمد محمود ابراهيم مزيكه  .94

   (1س1سباحةالتعبير وااليقاع الحركى +) جهاد محمد محمد الدمياطى  .95

    عيد إبراهيم محمود رجب حبيبه  .96

    حميده رمضان ابراهيم علي الندرى  .97

    سيد أحمد طباله زعبد العزيحنين ايمن   .98

    خلود اسامه عنتر على خليل  .99

    ابوالصفا احمد انور خلود  .100

    خلود خالد أحمد علوان  .101

    خلود ياسر احمد ابوالفتوح  .102

    عيد دعبد الحمي نعبد الرحمداليا طايل   .103

    دعاء خالد احمد السيد الخولى  .104

    يونس الششتاوى مجديدنيا   .105

    بدوي زعبد العزيدينا احمد عوض   .106

    دينا جالل عبده اليمانى  .107

    الغسال دينا ربيع الجوهرى  .108

    دينا رمضان محمد عياد  .109

    دينا عاطف رجب ابوزيد  .110

    عصام محمد بستانينا د  .111

    الشربيني رمضان علي محمد دينا  .112

    دعبد المجيدينا مدحت محمد   .113

    رحمه احمد عبدالعزيزعبدالرسول راشد  .114

    محجوب قاسم شريعى فهميرقيه احمد   .115

    عطا شنيشن أشرفرنا   .116

    الموافى فعبد اللطيرنا بشير عبد البديع   .117

    رنا محمد النبوى محمد شماته  .118

    رنا محمد مصطفى المرسى  .119

    سراج على حسن مختار رنا  .120
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    هيبهرنين رأفت بهجت محمد على   .121

    روان حامد عبده محمد   .122

 روان منير عبد المنعم عبد الشافي عيد  .123
   

    روان يوسف ابراهيم يوسف  .124

 طه احمد شامه أشرفريم   .125
   

    ريم نصر فتحى المسيرى  .126

 ريهام على عطا ابومحمد  .127
   

    ريهام محمد مبروك سيد احمد البربرى  .128

 على ابراهيم حعبد الفتاريهام مدحت   .129
   

    زهره سعيد عدوي ابواحمد  .130

    زينب حسن محمد عبد البديع ابو زيد  .131

  زينب محمود احمد مرسى  .132
  

   القياس البدنى والحركى النعناعى فعبد اللطيسادين محمود   .133

  ساره ابراهيم إبراهيم مندور أبو عاصى  .134
  

    ساره ابوريه عبد الرؤف حموده  .135

    ساره احمد فريد محمد ابوالسبح  .136

    ساره احمد محمد الجرزة  .137

    ساره المرسى توفيق دبور  .138

    ساره جمال عبدالعزيزعبدالحميدالعداوى  .139

 القوام والتدليك الرياضى سارة سعيد السيد خميس عبد الباقي  .140
  

  الشرقاويساره محمد رفعت   .141
  

    ساره محمد محروس فايد  .142

  برعيساره مختار على ابراهيم   .143
  

    ساره هشام محمد خالف  .144

 القياس البدنى والحركى عسكر دعبد الحميساميه رضا محمد جمال   .145
  

    سلمى محمد على القسطاوى  .146

    سلوان محمود محمد ابراهيم  .147

    سماح احمد محمد ابراهيم ندا  .148

    سمر محمد صابر بصه  .149

    شلبيسهام وفيق زكريا محمد   .150
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    سهير زكى ابراهيم احمد السيد   .151

    الشافعيمنجى احمد السيد  سهيلة  .152

    سرور نوفل بعبد المطلسومه بدران   .153

    البابليشاهنده احمد محمد   .154

    ابراهيم محمد احمد ابو النجاشروق   .155

    العفيفيشروق خالد احمد العزب   .156

   3جمباز  خطاب محمد السيد نعبد الرحم شروق  .157

    شروق عزت رشاد القاضى  .158

    شرين فوزي محمد محمد احمد ابوزيد  .159

    شرين محمد فاروق حافظ  .160

    شيماء احمد عبد العاطى الغباش  .161

    البحيرىشيماء السعيد احمد حسن   .162

    شيماء سالم محمد محمود العكل  .163

  شيماء محمد رضا يحيى محمد جمعه  .164
  

    صفاء نبيل سعد على ابو صره  .165

  موسى السيد عطيةعبير رضا   .166
  

    عزه ابراهيم عبدالرسول موسى شلبى  .167

  عزيزة عمرو السيد رمضان  .168
  

   القياس البدنى والحركى عال مصطفى النحاس اسماعيل  .169

  علياء ابراهيم سعد قمبر  .170
  

  علياء عبدالعزيزمحمد ابوعجور  .171
  

    محمد زايد عطيةعلياء   .172

  عيون ايهاب محمد عطا رزق الحصرى  .173
  

    السيد السعيد الصعيدى غادة  .174

 بشير منصور مسلم غادة  .175
   

    غادة حسن محمد حسن ونس  .176

 رجب مصطفى ابراهيم غادة  .177
   

    عزت محمد البديوي غادة  .178

 علي ابوالفتوح علي شلبي غادة  .179
   

    فاتن محمد ابراهيم حسين خليل  .180
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   2020/2021للعام الجامعى الرابعه  كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه  كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنات         الئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جديده بعد التعديل        شئون الطالب                               

 أسم الماده /                           شفهى             تطبيقى        اعمال السنه             

 

 التوقيع       اللجنه   االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم                

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

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

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

 رقم 
 الجلوس

الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

    فاديه على عبدالمعطى امام شالبى  .181

    احمد السيد أبوعمر فاطمة  .182

  عبد الحميد السيد خفاجي فاطمة  .183
  

    ناصف البهي الجخو فاطمة  .184

    احمد احمد الرميسى أشرففرحه   .185

    مخلص معبد الحلي دعبد المجيفرحه محمود   .186

    فيرونيكا عاطف جندي نجيب ترياق  .187

    كاميليا عادل السيد البنى  .188

    لمياء ناصر ابراهيم كمال عبد القادر  .189

   طرق التدريس فيتطبيقات  رمضان السحيتىرمضان  ماجدة  .190

 شعبان رعبد القاد دعبد الواحمروه تامر   .191
   

    مروه حسن موسى محمد عامر  .192

    مريم احمد ابراهيم الشوفى   .193

    نجيب موريس عادل مريم  .194

    حسان حسن عمار عطيةمريم   .195

    مريم عمارسعيد محمد ابوباشا  .196

   الميكانيكا الحيوية مقلدمريم مصطفى محمد مصطفى   .197

    منار محمد المنسى احمد الجميزى  .198

    عامر حعبد الفتامنه هللا اسامه   .199

 منه هللا عالء محمد على نحاسه   .200
 القياس البدنى والحركى

  

 منه هللا محمد عبد المنعم محمد عرفه  .201
   

    الشحات البردينى أشرفمنى   .202

    منى محمد منير سعد حسن رمضان  .203

   القياس البدنى والحركى منى محمود احمد فهمي المزين  .204

    كساب محمود الجواد عبد محمود منى  .205

    منى نبيل سولاير واصف رزق هللا  .206

    مها فتحي السيد حسين النجار  .207

 القياس البدنى والحركى بدوي رعبد الغفا ابراهيم احمد مى  .208
  

    بخاتي معبد السالمى احمد احمد   .209

  رجب احمد محمد الخولى مى  .210
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الدرجه  الدرجه مـــــــــــــــــــــــواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف

  محمد حسين ابوناجى دعبد الحميمى   .211
  

    مى عصام رفعت مطاوع يونس  .212

    فتحى المسيرى عطيةمى   .213

    مى نبيل الدسوقى محمد الدفراوى  .214

    ميار عماد السعيد صادق شعيب  .215

    خليل ضوهميار محسن على   .216

   الميكانيكا الحيوية ميرنا ممدوح ابراهيم زليخه  .217

    نادين السيد يحيى محمد الدبابى  .218

    مصباح قنونه فعبد اللطيناهد ايمن   .219

    نبيله محمد بسيونى عامر النجار  .220

 نجاة محمود العشرى درويش  .221
   

 محمد حمادندا حامد   .222
   

    ندا سميرعبدالحافظ شكر  .223

    ندا سمير كامل ابو زيد  .224

   القياس البدنى والحركى الدسوقى قعبد الرازمصطفى  قعبد الرازندا   .225

 الصعيدى الدين سعد محمد ندا  .226
   

    الصقار فعبد اللطي دعبد الحميندا محمد   .227

 حسن المعجنى   معبد المنعندا محمد   .228
   

    على متوليندى ابراهيم محمد   .229

 احمد عبد الغنى أشرفندى   .230
   

 ندى السيد احمد محمد سالمه  .231
   

    القوش رشاد سامي ندى  .232

 فعبد اللطيمحمد  دعبد المجي معبد الحليندى   .233
   

    قعبد الخال فهمي قعبد الخال ندى  .234

 ندى على محمد على  .235
   

 (2التعبير وااليقاع الحركى+)مناهج التربية الرياضية س ندى عمادالدين محمد محمد النادى  .236
  

    السيد قايد بسيونيندى كرم   .237

    ندى محمد رمضان امين الشلط  .238

    النصيرى يزاهر الصاوندى محمد   .239

   القياس البدنى والحركى ابراهيم رعبد الشكوندى محمد   .240
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 بالحروف

    ندى مصطفى سالم محمد ابوجازيه  .241

    نرمين السيد زغلول عفيفى  .242

 القياس البدنى والحركى نهاد عماد نبيه ابوسعد  .243
  

   التعبير وااليقاع الحركى نهال ابراهيم حامد المشاقى  .244

  نهال جهاد محمد محمد الهباء  .245
  

    عمارةنهال محمد يوسف بكر   .246

 سالمه حعبد الفتانهله عالء   .247
   

    محمد سعيد أشرف نهى  .248

    نهى محمود محمود عبد العال حسن  .249

    نوال فتحى حسن خليفه  .250

 نور عابر محمد المغربى  .251
   

 نور محمد ابوزيد عبد المطلب  .252
   

    نورا بسيونى منجود مشرف عبد الموجود  .253

 حلمى احمد ابوريهنورا حلمى   .254
   

    نورا صابر ابراهيم دياب  .255

  يوسف محمد زعبد العزينورا يوسف   .256
  

    نوران صالح محمد زكى  .257

 نورهان احمد فتحى احمدالمخرط  .258
   

    نورهان احمد محمد ابوزيد رميح  .259

 على زعبد العزينورهان ايمن   .260
   

    فضل الصاوى محمد سعيد نورهان  .261

    احمد النمرنورهان عاصم   .262

    نورهان عبده الغريب الغريب العنانى  .263

    بندارى نجم فوزينورهان عالء   .264

 نورهان كمال عبد المنعم مرسى المصرى  .265
   

    القاضى محمد جابر ماهر نورهان  .266

 نورهان ماهر عبد الفتاح عينر  .267
   

    سالمه محمد علىنورهان محمد   .268

 نيرة اسماعيل محمد على الديب  .269
   

    نيره عالء سالمه البقرى  .270
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 سمك  زعبد العزينيره على محمد   .271
   

    نيفين فوزي محمد محمد ابراهيم  .272

 هاجر ابراهيم فرج السماحي  .273
   

    هاجر احمد محمد احمد رخا  .274

 هاجر اسماعيل احمد ابراهيم ابوحمر  .275
   

    هاجر الدسوقى السيد الدسوقى مرعى  .276

 ابراهيم شعبه معبد المنعهاجر رضا   .277
   

    هاجر شعبان سعد مرسى  .278

 هاجر محمد ابراهيم محمد الشافعى  .279
   

    هايدى محمد عبد القادر الشين  .280

    هبه هللا عقاد ابراهيم محمد الصعيدى  .281

    احمد شلتوت معبد المنعهبه محمد   .282

    حسوبه طعبد الباسهبه مصطفى محمد   .283

     هدير ايمن محمد الغمرى  .284

    هدير عماد محمد على ابوراضي  .285

    مصطفى على خلف فوزيهدير   .286

    عطا هللاهدير ناصر محمد احمد   .287

    سعيد طلبه السعيد وجيه هدير  .288

    معبد الداي دعبد الحميهمت حامد عزت   .289

    الشاذلي حعبد الفتاهنا عصام الدين احمد   .290

    هند السيد سالم محمود ركبه  .291

    معوض دعبد الحمي عادل هند  .292

    محمد العتريس طاش مجديهند   .293

    هويدا احمد ابراهيم احمد شنب  .294

 دعبد الحمي دعبد المقصووسام اسامه   .295
   

   القياس البدنى والحركى وفاء جمال ابوالفتوح محمد مناع   .296

 والء ابراهيم ابراهيم السيد رماح  .297
   

    ياره احمد ابراهيم فهيم طايل  .298

 الفيشاويياسمين ربيع ابراهيم   .299
   

    ياسمين محمد محمود احمد خليفه  .300
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2 .................................... 
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 رجب عزام المحمدييمنى عبد الغنى   .301
   

     

     

     

     

     

     

     

     

  ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباقيات لالع طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبات-ثانيا: 

311. 
   الرابعة جميع مواد الفرقة ايه محمد ابو اليزيد الباز

312 
   التحليل الحركى علياء على الرفاعى محمود

313 
 مى فؤاد شوقى جبر الشيخ

جميع مواد الفصل الدراسى الثانى ماعدا )تدريب ميدانى 
3) 

  

     

     

     

     

     

     

  فرصه أولى لهم حق دخول االمتحانات من الخارج طالبـــــــــــــات -ثالثا:

321 
 االء ابراهيم السيد حديدة

 +2جميع مواد الفرقة الرابعة ماعدا )تدريب ميدانى 
 (كره سرعه  1متقدم 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


