
                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   
                   شئون التعلٌم والطالب 

 (  نظام حدٌث كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة )  مستجدون
 م4102/4102فى العام الجامعى  

 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســــــــــــم رقم الجموس  م
  احمد ابراهٌم ابراهٌم سند ابراهٌم 3001 1
  احمد ابراهٌم محمد احمد لطفً 3002 2
  احمد اسامه انور 3003 3
  علٌم سالماحمد السٌد عبد ال 3004 4
  احمد جمال عبد الرحمن ابو الحسن 3005 5
  احمد حسان الشاملى ابرهٌم 3006 6
  احمد حسنى السٌد عبد الحلٌم 3007 7
  احمد حسنى حسٌن عبده 3008 8
  احمد سمٌر عبدالمحسن 3009 9
  احمد صابر سلٌمان على 3010 10
  احمد صالح عبد المعبود 3011 11
  عباس محمد محموداحمد  3012 12
  احمد عبد العزٌز عبد الرشٌد عبد السالم 3013 13
  احمد عبد هللا عبد الجواد محمد 3014 14
  احمد عبد المعطى حسٌن عبد الرحمن 3015 15
  احمد عبدالحمٌد ابراهٌم 3016 16
  احمد عصمت رضا سلٌمان 3017 17
  احمد عفٌفى احمد محمد 3018 18
  عماد على دٌاب زٌاناحمد  3019 19
  احمد محمد ابراهٌم عبدالوهاب 3020 20
  احمد محمد على على منصور 3021 21
 ٌعتمد                      

 عمٌد الكلٌة   وكٌل الكلٌة                                  ش. ط         التجنٌد        المسجل                 
 ورئٌس عام االمتحانات                         لشئون التعلٌم والطالب                                                             

 
                                                    

 (  ري أباظةحسٌن د) أ.د/ أ.د/ أسامة صالح فؤاد (           )                                                    
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 (  نظام حدٌث لثالثة )  مستجدونكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة ا
 م4102/4102فى العام الجامعى  

 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســــــــــــم رقم الجموس  م
  احمد محمد فؤاد عز الدٌن 3200 1
  احمد محمد محمد العلٌمى 3203 2
  احمد ناصر السٌد احمد خاطر 3200 3
  م اسماعٌل عبد هللا اسماعٌلاسال 3200 4
  اسالم خالد رضوان عبد العال 3200 5
  اسالم شوقى السٌد عبد الحمٌد 3200 6
  اسالم صالح السٌد عبد الرحمن 3200 7
  اسالم محمد السٌد نوح 3200 8
  اسالم محمد فتحى على سالم 3232 9
  السٌد احمد فؤاد محمد حسن 3230 10
  عبد المرضى امام منسىامٌر عادل  3230 11
  اٌهاب احمد ابراهٌم ابراهٌم البٌاض 3233 12
  باسل اشرف محمود حنفً 3230 13
  باسم محمد عبٌد عبد الوهاب 3230 14
  باهر محمد نجٌب احمد ابراهٌم 3230 15
  جورج سمٌر عزٌز عبده 3230 16
  حسام عبد الفتاح عبد العظٌم محمد 3230 17
  محمد هشام محمد حسام 3230 18
  حسن حسنى حسن حسٌن فرحات 3202 19
  خالد عصام الدٌن محمد مصلحً 3200 20
  رامى اسامه السٌد عبد المنعم السٌسى 3200 21
 ٌعتمد                       

 عمٌد الكلٌة       وكٌل الكلٌة                               ش. ط         التجنٌد        المسجل                 
 ورئٌس عام االمتحانات                         لشئون التعلٌم والطالب                                                             

 
                                                    

 (  حسٌن دري أباظة) أ.د/ .د/ أسامة صالح فؤاد (          أ )                                                     
 
 



 

 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 (  نظام حدٌث ام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة )  مستجدونكشف أرق
 م4102/4102فى العام الجامعى  

 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســــــــــــم رقم الجموس  م
  رامى جمال محمود على النجار 3123 1
  زكرٌا محمد عبدهللازكرٌا  3122 2
  سامح عبد الستار احمد السٌد 3122 3
  سامح ممدوح محمد مصطفى 3123 4
  سمٌر ابراهٌم على  اسماعٌل 3123 5
  طارق سعٌد ابراهٌم احمد محمد 3123 6
  عبد الحمٌد اشرف عبد الحمٌد عبد الجلٌل 3123 7
  عبد الحمٌد عبد الناصر عبد الحمٌد محمد 3121 8
  عبد العزٌز عبد الفتاح عبد الفتاح خالد 3120 9
  عبد هللا احمد محمد على 3124 10
  عبد هللا جمال عبد هللا 3123 11
  عبد هللا صبحى عبد هللا سٌد احمد 3122 12
  عبدهللا محمد مصطفى 3122 13
  عطاء على السٌد خمٌس 3123 14
  على عادل على موسى 3123 15
  على محمود على حسن الغٌطى 3123 16
  عمر عبد النعٌم عبد العاطى عوض 3123 17
  عمر محمد السٌد شهاب الدٌن 3131 18
  عمر نزٌه رمضان محمد 3130 19
  عمرو محمود صالح محمود 3134 20
  فرٌد محمد توفٌق العزب 3133 21
 ٌعتمد                     

 عمٌد الكلٌة  وكٌل الكلٌة                                  ش. ط         التجنٌد        المسجل                 
 ورئٌس عام االمتحانات                         لشئون التعلٌم والطالب                                                             

 
                                                 

 (  حسٌن دري أباظة) أ.د/ أ.د/ أسامة صالح فؤاد (           )                                                   
 
 



 
 

 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   بشئون التعلٌم والطال 

 (  نظام حدٌث كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة )  مستجدون
 م4102/4102فى العام الجامعى  

 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســــــــــــم رقم الجموس  م
  كرٌم اشرف زٌنهم موسى 3132 1
  سالمة عبدالمجٌدكرٌم  3132 2
  كرٌم محمد ابراهٌم محمد عطٌه 3133 3
  كٌرلس اشرف ودٌع ابراهٌم 3133 4
  محمد احمد محمد احمد نصر 3133 5
  محمد اسامه عبد الخالق عبد العظٌم 3133 6
  محمد الدرٌنى محمد العزب 3131 7
  محمد السٌد قطب بسٌونى 3130 8
  جوهرىمحمد انس محمد عٌسوى ال 3134 9
  محمد جمال عبد الباقى محمود 3133 10
  محمد حامد عطٌة حالوة 3132 11
  محمد رافت ٌوسف حسن 3132 12
  محمد رمضان عبد الحمٌد عبد المنعم 3133 13
  محمد رمضان عبد الرحٌم الصٌفى 3133 14
  محمد زكرٌا محمد سٌد احمد زغارى 3133 15
  فى هزاعمحمد سعد الدسوقى عفٌ 3133 16
  محمد سمٌر عبد الشكور عبد هللا 3131 17
  محمد شرٌف صابر شرٌف 3130 18
  محمد شعبان سعٌد محمود 3134 19
  محمد طارق امام مصطفى 3133 20
  محمد عبد الرازق محمد عبد المجٌد 3132 21
 ٌعتمد                     

 عمٌد الكلٌة  وكٌل الكلٌة                                         ش. ط         التجنٌد        المسجل          
 ورئٌس عام االمتحانات                         لشئون التعلٌم والطالب                                                             

 
 (  حسٌن دري أباظة) أ.د/ سامة صالح فؤاد (          أ.د/ أ )                                                     

 
 

 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 (  نظام حدٌث لوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة )  مستجدونكشف أرقام الج
 م4102/4102فى العام الجامعى  

 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســــــــــــم رقم الجموس  م
  محمد عبد السالم محمد عبد السالم محمد 3132 1
  لحادقمحمد عبد العزٌز محمد ا 3133 2
  محمد عبدالمجٌد عبدالحكٌم عبدالعزٌز 3133 3
  محمد عز الدٌن احمد ابراهٌم 3133 4
  محمد عزام عبد المحسن عوض 3133 5
  محمد عزت حلمى زكى 3131 6
  محمد عصام على عبد الواحد 3130 7
  محمد عصام على مجاهد 3134 8
  محمد محمد نجم الدٌن عبده دوٌدار 3133 9
  محمد محمود احمد محروس 3132 10
  محمد محمود حسن على الفحام 3132 11
  محمد مصطفى على ضٌف هللا عٌسى 3133 12
  شاهٌن عٌسويمحمد مصطفى  3133 13
  ابو العالمحمد مصطفً ابو العال   3133 14
  محمد مصلح عبد الحمٌد 3133 15
  محمد ناصر محمد احمد سالمه 3011 16
  مد ٌوسف رمضان ٌوسف رزهمح 3010 17
  محمود السٌد عبد المجٌد 3014 18
  محمود سٌد احمد عبد السمٌع 3013 19
  محمود صبحى عبد السالم عبد الحلٌم 3012 20
  محمود طلعت محمد زغلول 3012 21
 ٌعتمد                     

 عمٌد الكلٌة  وكٌل الكلٌة                                  ش. ط         التجنٌد        المسجل                 
 ورئٌس عام االمتحانات                         لشئون التعلٌم والطالب                                                             

 
                                                  

 (  حسٌن دري أباظة) أ.د/ أ.د/ أسامة صالح فؤاد (           )                                                    
 

 
 
 



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   البشئون التعلٌم والط 

 (  نظام حدٌث كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة )  مستجدون
 م4102/4102فى العام الجامعى  

 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســــــــــــم رقم الجموس  م
  لعالمحمود عبد العال عبد المقصود عبد ا 3013 1
  مصطفى ابراهٌم عفٌفى كامل 3013 2
  سعوديمصطفى سعد كمال غرٌب  3013 3
  مصطفى قمر الدوله السٌد فهمى 3013 4
  مصطفى كامل محمد احمد 3001 5
  مصطفى كمال منصور الصٌاد 3000 6
  مصطفى محمد مصطفى 3004 7
  مصطفى محمود عبد القادر وهدان 3003 8
  عزٌز السٌد ناصر جابر 3002 9
  هانى انور طنطاوى ابراهٌم السٌد 3002 10
  ٌحٌى نادى عبد هللا داوود 3003 11
 ٌعتمد                     

 عمٌد الكلٌة  وكٌل الكلٌة                                  ش. ط         التجنٌد        المسجل                 
 ورئٌس عام االمتحانات                         لشئون التعلٌم والطالب                                                             

 
                                                  

 (  ةحسٌن دري أباظ) أ.د/ أ.د/ أسامة صالح فؤاد (           )                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 ( حدٌث) نظام الثة باقون لإلعادة لطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا وأسماء أرقام الجلوس كشف
 م4102/4102فى العام الجامعى 

 وعلٌهم مواد رسوب من الفرقة الثالثة والمقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو



رقم   م
 الجلوس

 مواد الرسوب من الفرقة الثالثة االســــــم

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول

 -علم الحركة  -بٌولوجٌا الرٌاضة  احمد عزت عبدالفتاح 0113 1
 مسابقات المٌدان والمضمار

 -اسس ونظرٌات  -تربٌة القوام 
 الرٌاضة المائٌة –المٌكانٌكا الحٌوٌة 

احمد محمد حسان  0111 1
 عبدالحمٌد

 –مبادئ االحصاء  -علم الحركة 
 تدرٌب مٌدانً  –الرٌاضات الجماعٌة 

 ) أ ( 

 -اسس ونظرٌات  -تربٌة القوام 
 تدرٌب مٌدانً  –لمٌكانٌكا الحٌوٌة ا

 ) ب (

 –علم الحركة  –بٌولوجٌا الرٌاضة  سالم الشحات سالم   0111 0
الرٌاضة  –المنازالت  –مبادئ االحصاء 

مسابقات المٌدان والمضمار  –الجماعٌة 
 تدرٌب مٌدانً ) أ (  –الجمباز الفنً –

 -سٌكولوجٌة الرٌاضة -حث العلمً الب
  –المٌكانٌكا الحٌوٌة -اسس ونظرٌات 

 تدرٌب مٌدانً ) ب ( 

محمد مجدي عٌسً  0110 4
 محمد

مبادئ   -االختبارات والمقاٌٌس   
 الرٌاضات الجماعٌة –االحصاء 

اسس  -تربٌة القوام    -البحث العلمً 
 - المٌكانٌكا الحٌوٌة -ونظرٌات 

 سٌكولوجٌة الرٌاضة  

محمود السٌد احمد  0114 5
 البراوي

 
 

 زالتالمنا

البحث   -مناهج التربٌة الرٌاضٌة  
سٌكولوجٌة  –تربٌة القوام   -العلمً 

 -اسس ونظرٌات  -الرٌاضة  
 –حقوق االنسان  –المٌكانٌكا الحٌوٌة 

الرٌاضات  –رٌاضات المضرب 
 المائٌة

مسابقات المٌدان  –مبادئ االحصاء  محمود فوزي راوي 0115 6
 والمضمار

 -الرٌاضة   سٌكولوجٌة –تربٌة القوام 
 -المٌكانٌكا الحٌوٌة  -اسس ونظرٌات 

 الرٌاضات المائٌة

 ٌعتمد                       
 عمٌد الكلٌة   وكٌل الكلٌة                                  ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

                                      ام االمتحانات                              ورئٌس ع          لشئون التعلٌم والطالب                                                         
 

                                                       
 (  حسٌن دري أباظة) أ.د/ (           أسامة صالح فؤادأ.د/  )                                                    

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 ) نظام قدٌم (لطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة باقون لإلعادة ا اءوأسم أرقام الجلوس كشف
 م4102/4102فى العام الجامعى 



 وعلٌهم مواد رسوب من الفرقة الثالثة والمقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو

رقم  م
 الجلوس

 مواد الرسوب من الفرقة الثالثة االســــــم

 ىفصل دراسى ثان فصل دراسى أول

 – إصابات واسعافات –أختبارات ومقاٌٌس  محمد الباهً فرٌد حسن 0103 1
 أختٌاري اول  –انجلٌزي  –طرق تدرٌس 
 أختٌاري ثانً ) مالكمة أ (  –) كرة قدم  أ ( 

 مبادئ علم الحركة

 ٌعتمد                           
 عمٌد الكلٌة         ٌل الكلٌة                              وك مسجل                    ش. ط         التجنٌد        ال 

         لشئون التعلٌم والطالب                         ورئٌس عام االمتحانات                                                                                                                    
    
                                                        

 

 (  حسٌن دري أباظة) أ.د/        أ.د/ أسامة صالح فؤاد (        )                                                       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 حدٌثنظام  لطالب المقٌدٌن بالفرقة الرابعة )مستجدون(ا واسماء رقام الجلوسأ كشف                     

 م4102/4102الثالثة فى العام الجامعى  وعلٌهم مواد تخلف من الفرقة
رقم  م

 الجلوس
 

 االســــــم
 مواد التخلف من الفرقة الثالثة

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول



 المٌكانٌكا الحٌوٌة الرٌاضات الجماعٌة ابراىيم محمد فتوح 3032 0

 المٌكانٌكا الحٌوٌة مبادئ االحصاء احمد اسامة محمد معوض 3033 4
 المٌكانٌكا الحٌوٌة مسابقات المٌدان والمضمار احمد بٌومً محمد فهمً 3033 3
 المٌكانٌكا الحٌوٌة ================   علي احمد رافت محمد 3033 2

 اسس ونظرٌات مبادئ االحصاء احمد صابر عبدالخالق ابراهٌم 3033 2

 مٌكانٌكا الحٌوٌةال -تربٌة القوام  ================ احمد عادل حسن محمد 3021 3

 المٌكانٌكا الحٌوٌة -تربٌة القوام  ================ احمد عادل عوض اهلل  3020 3

 المٌكانٌكا الحٌوٌة مبادئ االحصاء احمد عامر عبدالرازق  3024 3

 المٌكانٌكا الحٌوٌة -تربٌة القوام  ================ احمد عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد 3023 3

 تربٌة القوام  ================ احمد عبدالنبي عبدالحميد 3022 01

 ================ مسابقات المٌدان والمضمار احمد عطية عطية امام 3022 00

 المٌكانٌكا الحٌوٌة ================ احمد محمد ابراىيم محمد علي 3023 04

 كانٌكا الحٌوٌةالمٌ مسابقات المٌدان والمضمار احمد محمد شحاتو ذكي 3023 03

 سٌكولوجٌة الرٌاضة ================ احمد محمد عبدالحكيم سالم 3023 02

 ================ مسابقات المٌدان والمضمار احمد محمد علي عبداللطيف 3023 02

 اسس ونظرٌات مبادئ االحصاء اسالم مجدي عبداهلل محمود 3021 03

 اسس ونظرٌات -تربٌة القوام  ================ اسالم محمد بيومي محمد 3020 03

 اسس ونظرٌات -تربٌة القوام  ================ اسالم محمد يونس 3024 03

 ================ الرٌاضات الجماعٌة بسام مختار مرسي ابراىيم 3023 03

 المٌكانٌكا الحٌوٌة الرٌاضات الجماعٌة حاتم محمد عبدالمقصود حجازي  3022 41

 اسس ونظرٌات ================ حازم علي مرزوق 3022 40

 تربٌة القوام  ================ خالد عريبي خالد حجازي 3023 44

 اسس ونظرٌات ================ راجي جمال محمود ابو حليمة 3023 43

 اسس ونظرٌات ================ سامح سيد عباس احمد 3023 42

 اسس ونظرٌات منازالت دالعاطيعبد العاطي جمال عب 3023 42

 اسس ونظرٌات -مناهج التربٌة الرٌاضٌة  ================ عبدالخالق حماده عبدالخالق 3031 43

 ================ منازالت عبدالرحمن عادل عبدالحليم  3030 43

 ================ منازالت كريم طارق عبدالرازق محمدي 3034 43

 ٌعتمد                         
 عمٌد الكلٌة        وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                

  ورئٌس عام االمتحانات                         لشئون التعلٌم والطالب                                                               
                                                     
 (  حسٌن دري أباظة) أ.د/ أ.د/ أسامة صالح فؤاد (              )                                                    

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                                                       شئون التعلٌم والطالب 

 نظام حدٌث لطالب المقٌدٌن بالفرقة الرابعة )مستجدون(ا واسماء رقام الجلوسأ كشف

 م4102/4102م الجامعى وعلٌهم مواد تخلف من الفرقة الثالثة فى العا
رقم  م

 الجلوس
 

 االســــــم
 مواد التخلف من الفرقة الثالثة

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول



 ================ مسابقات المٌدان والمضمار كمال ابراىيم يوسف 3033 0

 ================ مسابقات المٌدان والمضمار         محمد جمال عطية سليمان 3032 4

 المٌكانٌكا الحٌوٌة -تربٌة القوام  ================ محمد جمال محمد السيد 3032 3

 اسس ونظرٌات -تربٌة القوام  ================ محمد خالد محمد ابو الخير 3033 2

 تربٌة القوام  الرٌاضات الجماعٌة محمد رفعت أحمد ابراىيم 3033 2

 المٌكانٌكا الحٌوٌة سابقات المٌدان والمضمارم محمد زكريا جوده عبدالغني 3033 3

 بحث علمً منازالت محمد زين عبدالفتاح عبدالمقصود 3033 3

 اسس ونظرٌات مبادئ االحصاء محمد طلبو بحيري 3031 3

 المٌكانٌكا الحٌوٌة -بحث علمً  ================ محمد عادل علي محمد 3030 3

 ================ اضات الجماعٌةالرٌ محمد عبدالحميد محمود 3034 01

 المٌكانٌكا الحٌوٌة ================ محمد عصام محمد ابراىيم 3033 00

 اسس ونظرٌات -تربٌة القوام  ================ محمد فاروق محمد السيد 3032 04

 المٌكانٌكا الحٌوٌة -اسس ونظرٌات   محمد  محمد السعيد رمضان   3032 03

 ================ مبادئ االحصاء مصطفي عبدالرؤف محمد 3033 02

 ================ مبادئ االحصاء محمد مصطفي كامل  3033 02

 اسس ونظرٌات مبادئ االحصاء محمد نبيل عبدالقادر احمد 3033 03

 ================ المنازالت محمود احمد احمد محمد  3033 03

 المٌكانٌكا الحٌوٌة ادئ االحصاءمب محمود السيد سعيد السيد 3031 03

 رٌاضات المضرب -اسس ونظرٌات  ================ محمود السيد عطا 3030 03

 ================ مبادئ االحصاء محمود انور محمود محمد 3034 41

 المٌكانٌكا الحٌوٌة ================ محمود شوقي عيسي علي 3033 40

 حقوق االنسان ================ مودمحمود عماد الدين مح 3032 44

 اسس ونظرٌات الرٌاضات الجماعٌة مصطفي جمال جابرالسيد 3032 43

 اسس ونظرٌات ================ مصطفي معمر القذافي 3033 42

 البحث العلمً ================ مصطفي ىشام محمد 3033 42

 رٌاتاسس ونظ ================ مصطفي وحيد محمود 3033 43

 اسس ونظرٌات ================ ىشام محمود سيد 3031 43

 اسس ونظرٌات ================ يوسف محمد مختار محمدي 3030 43

 ٌعتمد                                                                                                
 عمٌد الكلٌة    وكٌل الكلٌة                                                  ش. ط         التجنٌد        المسجل 

 ورئٌس عام االمتحانات                       لشئون التعلٌم والطالب                                                                
                                                    

                  
 ) أ.د/ أسامة صالح فؤاد (          ) أ.د/ حسٌن دري أباظة  (                                                     

 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                   شئون التعلٌم والطالب 

                                                           
  قدٌمنظام  المقٌدٌن بالفرقة الرابعة )مستجدون(لطالب ا وأسماء رقام الجلوسأ كشفتابع 

 م4102/4102الجامعى وعلٌهم مواد تخلف من الفرقة الثالثة فى العام 

رقم  م
 الجلوس

 مواد التخلف من الفرقة الثالثة االســــــم

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول

 مبادئ علم الحركة اختبارات ومقاٌٌس محمد صالح ابراهٌم عفٌفً 3032 0

 ٌعتمد                       
 عمٌد الكلٌة    وكٌل الكلٌة                                  ش. ط         التجنٌد        المسجل                

 لشئون التعلٌم والطالب         ورئٌس عام االمتحانات                                                                            
 

                   
 (  حسٌن دري أباظة) أ.د/ أ.د/ أسامة صالح فؤاد (           )                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   بشئون التعلٌم والطال 

                                                           

  حدٌثنظام  (باقون لالعادة) الرابعةالمقٌدٌن بالفرقة لطالب ا وأسماء رقام الجلوسأ كشفتابع 

 م4102/4102وعلٌهم مواد تخلف من الفرقة الثالثة فى العام الجامعى 



رقم  م
 الجلوس

 واد التخلف من الفرقة الثالثةم االســــــم

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول

 المٌكانٌكا الحٌوٌة ========== محمود مجدي صبحً عبدالعلٌم 3411 0

 ٌعتمد                           
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                ش. ط         التجنٌد        المسجل                

 ورئٌس عام االمتحانات                                 لشئون التعلٌم والطالب                                                           
 
 

 (  دري أباظة حسٌن) أ.د/      أ.د/ أسامة صالح فؤاد (        )                                                     
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

                                                           

  نظام قدٌم (باقون لالعادة) الرابعةالمقٌدٌن بالفرقة لطالب ا وأسماء رقام الجلوسأ كشفتابع 

 م4102/4102وعلٌهم مواد تخلف من الفرقة الثالثة فى العام الجامعى 



رقم  م
 الجلوس

 مواد التخلف من الفرقة الثالثة االســــــم

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول

0     

4     

 ٌعتمد                           
 عمٌد الكلٌة                وكٌل الكلٌة                           ش. ط         التجنٌد        المسجل                

 ورئٌس عام االمتحانات                                    لشئون التعلٌم والطالب                                                       
 
 

 (  حسٌن دري أباظة) أ.د/      أ.د/ أسامة صالح فؤاد (         )                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

                                                       
                                                                                                                                           

                 
       

 (   قدٌمنظام  مستجدون ) رابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الوأسماء ا أرقام الجلوس كشف   



 تخلف من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 

 أول( فصل دراسى  ات ومقاٌٌساختبار فى مادة ) 

 

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم رقم الجلوس م

  إنصراف       حضور 
    محمد صالح ابراهٌم عفٌفً 3032 0

 
 



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

                                                                                                                
                        

 

 (   مستجدون نظام حدٌث)رابعةاللفرقة لطالب المقٌدٌن باوأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  من الفرقة الثالثة تخلف وعلٌهم مواد م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول ( فصل دراسىمبادئ االحصاء  فى مادة ) 

 

 مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم رقم الجلوس م

 إنصراف حضور 
    احمد اسامة محمد معوض 3033 0

    ر عبدالخالق ابراىيماحمد صاب 3033 4

    احمد عامر عبدالرازق حسين 3024 3

    اسالم مجدي عبداهلل محمود 3021 2

    محمد طلبو بحيري 3031 2

    محمد مصطفي عبدالرؤف 3033 3

    محمد مصطفي كامل  3033 3

    محمد نبيل عبدالقادر احمد 3033 3

    محمود السيد سعيد السيد 3031 3

    محمود انور محمود محمد 3034 01



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

                                                       
                                                                                                                                           

                 
       

 

 ( حدٌثمستجدون نظام ) رابعةاللطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

 من الفرقة الثالثة تخلفوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 

 أول( فصل دراسى  (الرٌاضات الجماعٌة ) تحكٌم  فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
  إنصراف       حضور 

    ابراىيم محمد فتوح 3032 0

    اىيمبسام مختار مرسي ابر  3023 4

    حاتم محمد عبدالمقصود حجازي  3022 3

    محمد رفعت احمد ابراىيم 3033 2

    محمد عبدالحميد محمود 3034 2

    مصطفي جمال جابرالسيد 3032 

 
 



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

                                                       
                                                                                                                                           

                 
       

 

 ( مستجدون نظام حدٌث) رابعةاللطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

 تخلف من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول( فصل دراسى مسابقات المٌدان والمضمار فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق ســـــماال
  إنصراف       حضور 

    أحمد بيومي محمد فهمي 3033 0

    احمد عطية عطية امام 3022 4

    احمد محمد شحاتو ذكي 3023 3

    احمد محمد علي عبداللطيف 3023 2

    كمال ابراىيم يوسف 3033 2

    محمد جمال عطية سليمان 3032 3

    محمد زكريا جوده عبدالغني 3033 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

                                                       
                                                                                                                                           

                 
       

 

 ( مستجدون نظام حدٌث) رابعةاللطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

 تخلف من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول( فصل دراسى منازالت  فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
  إنصراف       حضور 

    عبدالعاطي جمال عبدالعاطي 3023 0

    دالحليمعبدالرحمن عادل عب 3030 4

    كريم طارق عبدالرازق محمدي 3034 3

    محمد زين عبدالفتاح عبدالمقصود 3033 2

    محمود احمد احمد محمد  3033 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الباقون لالعادة        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

                                                                                                                                           
 

 ( نظام حدٌث باقون لالعادةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة ) وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 

 االول فصل دراسى ( مبادئ االحصاء فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق ـــــماالس
 إنصراف حضور  

    احمد محمد حسان عبدالحمٌد 0111 0

    سالم الشحات سالم   0111 4

    محمد مجدي عٌسً محمد 0110 3

    محمود فوزي راوي 0115 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

                 
 

 ( نظام حدٌث باقون لالعادةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة ) وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول فصل دراسى (بٌولوجٌا الرٌاضة  فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 إنصراف حضور  

    احمد عزت عبدالفتاح 0113 0

    سالم الشحات سالم   0111 4

 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
          شئون التعلٌم والطالب 

  
 

 ( نظام حدٌث باقون لالعادةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة ) وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول فصل دراسى (علم الحركة  فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 

 إنصراف حضور 

    احمد عزت عبدالفتاح 0113 0

    احمد محمد حسان عبدالحمٌد 0111 4

    سالم الشحات سالم   0111 3

 
 



                                                                                                                             التربٌة الرٌاضٌة كلٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

                                                           
 

 ( نظام حدٌث باقون لالعادةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة ) وأسماء ا لجلوسأرقام ا كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول فصل دراسى ( والرٌاضات الفردٌة ) تحكٌم  المنازالت فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 إنصراف حضور  

    سالم الشحات سالم   0111 0

    محمود السٌد احمد البراوي 0114 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
           شئون التعلٌم والطالب 

 

 ( نظام حدٌث باقون لالعادةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة ) وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول فصل دراسى ( الرٌاضات الجماعٌة  فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 

 إنصراف حضور 

    احمد محمد حسان عبدالحمٌد 0111 0

    سالم الشحات سالم   0111 4

    محمد مجدي عٌسً محمد 0110 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
           شئون التعلٌم والطالب 

 

 ( نظام حدٌث باقون لالعادةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة ) وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول فصل دراسى ( مسابقات المٌدان والمضمار فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 

 إنصراف حضور 

    احمد عزت عبدالفتاح 0113 0

    سالم الشحات سالم   0111 4

    محمود فوزي راوي 0115 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

                                                           
 

 ( نظام حدٌث باقون لالعادةلفرقة الثالثة ) لطالب المقٌدٌن باوأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول فصل دراسى ( االختبارات والمقاٌٌس فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 

 إنصراف حضور 

    محمد مجدي عٌسً محمد 0110 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 

 ( نظام حدٌث باقون لالعادةٌدٌن بالفرقة الثالثة ) لطالب المقوأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول فصل دراسى ( تدرٌب مٌدانً فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 

 إنصراف حضور 
    احمد محمد حسان عبدالحمٌد 0111 0

    سالم الشحات سالم   0111 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 

 ( نظام حدٌث باقون لالعادةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة ) وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول فصل دراسى الجمباز الفنً ( فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 

 إنصراف حضور 
    سالم الشحات سالم   0111 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 
 

 ) نظام قدٌم (لطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة باقون لإلعادة ا وأسماء الجلوسأرقام  كشف
 م4102/4102فى العام الجامعى 

 وعلٌهم مواد رسوب من الفرقة الثالثة والمقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو
 

رقم  م
 الجلوس

 مواد الرسوب من الفرقة الثالثة االســــــم

 صل دراسى ثانىف فصل دراسى أول

1 
 

 –إصابات واسعافات  –أختبارات ومقاٌٌس  محمد الباهً فرٌد حسن 0103
 أختٌاري اول  –انجلٌزي  –طرق تدرٌس 
 أختٌاري ثانً ) مالكمة أ (  –) كرة قدم  أ ( 

 مبادئ علم الحركة

 ٌعتمد                           
 عمٌد الكلٌة         وكٌل الكلٌة                                         مسجل          ش. ط         التجنٌد        ال 

         لشئون التعلٌم والطالب                         ورئٌس عام االمتحانات                                                                                                                    
    

                                                        
 

 (  حسٌن دري أباظة) أ.د/ أ.د/ أسامة صالح فؤاد (               )                                                       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 

 ( نظام قدٌم  باقون لالعادةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة ) وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول فصل دراسى ( أختبارات ومقاٌٌسفى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 

 إنصراف حضور 
    محمد الباهً فرٌد حسن 0103 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 

 ( نظام قدٌم  باقون لالعادةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة ) وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول فصل دراسى (إصابات واسعافات   فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 

 إنصراف حضور 
    محمد الباهً فرٌد حسن 0103 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 

 ( نظام قدٌم  باقون لالعادةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة ) وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102امعى فى العام الج
 أول فصل دراسى (  سطرق تدرٌ  فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 

 إنصراف حضور 
    محمد الباهً فرٌد حسن 0103 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 

 ( نظام قدٌم  باقون لالعادةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة ) وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول فصل دراسى (  انجلٌزي  فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 

 إنصراف حضور 
    محمد الباهً فرٌد حسن 0103 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 

 ( نظام قدٌم  باقون لالعادةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة ) وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102فى العام الجامعى 
 أول فصل دراسى (  أختٌاري ثانً ) مالكمة أ  فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 

 إنصراف حضور 
    محمد الباهً فرٌد حسن 0103 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 

 ( نظام قدٌم  باقون لالعادةلطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة ) وأسماء ا أرقام الجلوس كشف   

  رسوب من الفرقة الثالثةوعلٌهم مواد  م 4102/4102جامعى فى العام ال
 أول فصل دراسى ( أختٌاري اول ) كرة قدم  أ ( فى مادة ) 

 

رقم  م
 الجلوس

  مالحظات ع ـــيـــالتوق االســـــم
 

 إنصراف حضور 
    محمد الباهً فرٌد حسن 0103 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
   شئون التعلٌم والطالب

 الكميةالسيد االستاذ مدير عام                         
 تحية طيبة وبعد،،،،،،،،                             

 حتياج قسم شئون الطالب الي االتي:ـا  و  الثانىنظرا لبدأ أمتحانات الفصل الدراسي 
 أزرق( 10( أسود )10( أخضر )10( أحمر )10أقالم جاف ) -1
 ( أقالم كركتور8) -2

 ( أكياس اساتك5) -3

 بيرتى( 8) -4

 رزمة ورق مسطر مفرد -5

 رزمة ورق مسطر مجوز -6

 ( رزمة ورق تصوير3) -7

 ( ظرف أبيض كبير25) -8

 ( أقالم فسفوري الوان6) -9

 ( عمب دبابيس دباسة10) -10
 ( عمب دبابيس مكتب5) -11
 ( ممف ورق15) -12
 ( ممف أدابير10) -13
 دستة قمم رصاص -14
 ( اكالسير5) -15
 ( لوح5) -16

                                                
 

 مدير الكمية                                                  
                                            
 محمد صبري حممي ( 0)أ                                          

 



 
 
 
 

 بأيام االجازات الموزعة علي السادة العاملين في قسم شئون الطالب بيان     
 
 
 الخميس -االربعاء   م االثنين -االحد م
 نهي محمد حسن سالم 1 عبدالحليم محمد يس 1
 عصام عبدالعال  2 سهام عبدربو عبدالعزيز 2
 سهام أحمد عبدالرحمن 3 أمل عبدالغفار محمد 3
 حمد فتحيىبو م 4 منال بيومي ىاشم 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                   شئون التعلٌم والطالب 

 ( من الالئحة الداخلٌة للكلٌة 00)  بناء علً نص المادة                         
ٌشترط لدخول الطالب االمتحانات النظرٌة والتطبٌقٌة ان ٌكون مستوفٌا لنسبة الحضور المقررة 

% ( من أجمالً المحاضرات وذلك بداٌة من 32للمحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة والتً التقل  عن ) 
 م 4102/4102العام الجامعً 

 توقيع بالعمم ــــــــماالســــ رقم الجموس  م
  ابراهٌم فوزى ابراهٌم حسن  3001 1
  ابراهٌم محمد ابراهٌم الدسوقى 3002 2
  ابراهٌم محمد فتوح عبد الحمٌد 3003 3
   عوضاحمد اسامه محمد م 3004 4
  احمد اسماعٌل محمد عبد المقصود 3005 5
  احمد بٌومى محمد فهمى 3006 6
  الرازق السٌداحمد جمال عبد  3007 7
  احمد رأفت محمد على  3008 8
  احمد سعد السٌد محمد  3009 9
  احمد سعٌد اسماعٌل احمد  3010 10
  اصد كرٌم معوضقاحمد شعبان  3011 11
  احمد صابر عبد الخالق ابراهٌم  3012 12
  احمد عادل حسن محمد 3013 13
  احمد عادل عوض هللا احمد 3014 14
  حمد عامر عبد الرازق حسٌن ا 3015 15
  احمد عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد 3016 16
  احمد عبد اللطٌف عبد هللا 3017 17
  احمد عبد المرضى عبد الحمٌد عبد هللا 3018 18
  احمد عبد النبى عبد الحمٌد 3019 19
  احمد عزت عبد الفتاح محمد 3020 20
  احمد عطٌه عطٌه امام 3021 21
 ظة هامة ملحو

 
 

توقٌع الطالب بالعلم علً هذه القائمة ٌفٌد ان ) لٌس من حق الطالب التضرر من تطبٌق النسبة 
 م  ( 4102/4102وحرمانه من دخول االمتحانات وسوف تطبق بكل حزم من بداٌة العام الجامعً 

 
 

 
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 ( من الالئحة الداخلٌة للكلٌة 00بناء علً نص المادة )                          
فٌا لنسبة الحضور المقررة ٌشترط لدخول الطالب االمتحانات النظرٌة والتطبٌقٌة ان ٌكون مستو

% ( من أجمالً المحاضرات وذلك بداٌة من 32للمحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة والتً التقل  عن ) 
 م 4102/4102العام الجامعً 

 توقيع بالعمم االســــــــــــم رقم الجموس  م
  احمد عفٌفى محمد عفٌفى  3022 1
  احمد على عبد المقصود حسن 3023 2
  احمد عماد عبد الحلٌم عبد الهادى 3024 3
  احمد فروح السٌد على 3025 4
  احمد محمد ابراهٌم محمد على 3026 5
  احمد محمد السعٌد سند  3027 6
  احمد محمد حسان عبد الحمٌد 3028 7
  احمد محمد سامى على 3029 8
  احمد محمد شحاته ذكى  3030 9
  لعزٌزاحمد محمد عبد هللا عبد ا 3031 10
  احمد محمد على عبد اللطٌف 3032 11
  احمد محمد محمد ابراهٌم 3033 12
  احمد محمد محمد حواش 3034 13
  احمد مختار عبد المرضى سٌد احمد 3035 14
  احمد مدحت محمد عرفان 3036 15
  احمد مهنى حسانٌن ٌسن 3037 16
  احمد ولٌد عبد الخالق الشٌمى 3038 17
   مجدى عبدهللا محمودسالم ا 3039 18
  اسالم محمد بٌومى محمد  3040 19
  اسالم محمد ٌونس راشد 3041 20
  امٌر سعٌد سعد الدٌن محمد 3042 21

 ملحوظة هامة 
 
 

توقٌع الطالب بالعلم علً هذه القائمة ٌفٌد ان ) لٌس من حق الطالب التضرر من تطبٌق النسبة 
 م  ( 4102/4102وف تطبق بكل حزم من بداٌة العام الجامعً وحرمانه من دخول االمتحانات وس

 
 

 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 ( من الالئحة الداخلٌة للكلٌة 00بناء علً نص المادة )                          
ٌشترط لدخول الطالب االمتحانات النظرٌة والتطبٌقٌة ان ٌكون مستوفٌا لنسبة الحضور المقررة 

% ( من أجمالً المحاضرات وذلك بداٌة من 32للمحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة والتً التقل  عن ) 
 م 4102/4102العام الجامعً 

 توقيع بالعمم االســــــــــــم رقم الجموس  م
  اٌمن سعد محمود عبد الخالق 3123 1
  اٌمن عبد الحكٌم عبد الرحمن على 3122 2
  بسام مختار مرسى ابراهٌم 3122 3
  بالل محمد عبد الجلٌل 3123 4
  بندر فالح ٌهلول الضفٌرى 3123 5
  حجازى حاتم محمد عبد المقصود 3123 6
  حازم ناجى على مرزوق 3123 7
  حامد صالح حامد سلٌمان 3121 8
  خالد عرٌبى خالد حجازى 3120 9
  خالد نبٌل عبد العزٌز ابراهٌم  3124 10
  راجى جمال محمود ابو حلٌمه 3123 11
  سامح سٌد عباس احمد 3122 12
  السعٌد طارق السعٌد توفٌق 3122 13
  ى السٌد محمد سٌد مصطف 3123 14
  شوقى رمضان محمد مصطفى 3123 15
  طارق محمد فاروق على  3123 16
  طه عبد الحمٌد محمد عبد هللا 3123 17
  عاطف عصام حسن  3131 18
  عبد الحمٌد فتحى عبد الحمٌد متولى 3130 19
  عبد الخالق حماده عبد الخالق 3134 20
  السعدعبد الرحمن احمد حسٌن ابو  3133 21

 ملحوظة هامة 
 
 

توقٌع الطالب بالعلم علً هذه القائمة ٌفٌد ان ) لٌس من حق الطالب التضرر من تطبٌق النسبة 
 م  ( 4102/4102وحرمانه من دخول االمتحانات وسوف تطبق بكل حزم من بداٌة العام الجامعً 

 
 
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 ( من الالئحة الداخلٌة للكلٌة 00بناء علً نص المادة )                          
ن ٌكون مستوفٌا لنسبة الحضور المقررة ٌشترط لدخول الطالب االمتحانات النظرٌة والتطبٌقٌة ا

% ( من أجمالً المحاضرات وذلك بداٌة من 32للمحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة والتً التقل  عن ) 
 م 4102/4102العام الجامعً 

 توقيع بالعمم االســــــــــــم رقم الجموس  م
  عبد الرحمن عادل عبد الحلٌم عٌد الخالق 3132 1
  اطى جمال عبد العاطى عفٌفىعبد الع 3132 2
  عبد العظٌم رفعت عبد العظٌم عبد الرحمن 3133 3
  عبد الفتاح السٌد عبد الفتاح هاشم 3133 4
  عبد هللا سٌد عبد هللا 3133 5
  عبد هللا عبد المنعم عبد هللا امٌن 3133 6
  عبد هللا محمد عبد الفتاح عبد الداٌم 3131 7
  د عبد هللا السٌدعبد هللا محمو 3130 8
  عبد الهادى حسن عبد الهادى مراد 3134 9
  عالء عربى عبد العزٌز احمد  3133 10
  على ابراهٌم على سالم  3132 11
  على سمٌر محمد أمٌن 3132 12
  عمار احمد عبد الملك مكى  3133 13
  عمر ضٌاء الدٌن مصطفى عبد الصادق 3133 14
  على عمرو حمدى محمد 3133 15
  عمرو محمد صالح الدٌن على 3133 16
  فؤاد هشام فؤاد حسن  3131 17
  كرٌم السٌد عبد الحمٌد عبد الفتاح 3130 18
  كرٌم شعبان مروان السٌد  3134 19
  كرٌم طارق عبد الرازق محمدى 3133 20
  ودكرٌم عزت عبد الجلٌل محم 3132 21

 ملحوظة هامة 
 
 

علً هذه القائمة ٌفٌد ان ) لٌس من حق الطالب التضرر من تطبٌق النسبة  توقٌع الطالب بالعلم
 م  ( 4102/4102وحرمانه من دخول االمتحانات وسوف تطبق بكل حزم من بداٌة العام الجامعً 

 
 

 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 ( من الالئحة الداخلٌة للكلٌة 00بناء علً نص المادة )                          
ٌشترط لدخول الطالب االمتحانات النظرٌة والتطبٌقٌة ان ٌكون مستوفٌا لنسبة الحضور المقررة 

% ( من أجمالً المحاضرات وذلك بداٌة من 32رات النظرٌة والتطبٌقٌة والتً التقل  عن ) للمحاض
 م 4102/4102العام الجامعً 

 توقيع بالعمم االســــــــــــم رقم الجموس  م
  كرٌم محمد عبد العظٌم فهٌم  3132 1
  كرٌم محمد محمد حجازى  3133 2
  كمال ابراهٌم ٌوسف محمد  3133 3
  محمد احمد حسن عزب 3133 4
  محمد احمد رضا عبد الغفار 3133 5
    محمد احمد عبد العزٌزمحمد الدٌب 3131 6
  حسن عقل محمد محمد احمد 3130 7
  محمد العراقى الدسوقى سند  3134 8
  محمد جمال عطٌه سلٌمان  3133 9
  محمد جمال محمد السٌد  3132 10
  وةمحمد حمدى محمد حال 3132 11
  محمد خالد محمد ابو الخٌر 3133 12
  محمد رفعت احمد ابراهٌم 3133 13
  محمد رفعت عٌسى عامر 3133 14
  محمد زكرٌا جوده عبد الغنى 3133 15
  محمد زٌن عبد الفتاح عبد المقصود 3011 16
  محمد سٌد سٌد محمد العوام 3010 17
  محمد صابر سلٌمان على  3014 18
  محمد صابر عبد الفتاح عبد الرحمن 3013 19
  محمد صبحً محمد حسن 3012 20
  محمد طارق محمد المغاورى 3012 21

 ملحوظة هامة 
 
 

توقٌع الطالب بالعلم علً هذه القائمة ٌفٌد ان ) لٌس من حق الطالب التضرر من تطبٌق النسبة 
 م  ( 4102/4102ام الجامعً وحرمانه من دخول االمتحانات وسوف تطبق بكل حزم من بداٌة الع

 
 

 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 ( من الالئحة الداخلٌة للكلٌة 00لمادة ) بناء علً نص ا                         
ٌشترط لدخول الطالب االمتحانات النظرٌة والتطبٌقٌة ان ٌكون مستوفٌا لنسبة الحضور المقررة 

% ( من أجمالً المحاضرات وذلك بداٌة من 32للمحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة والتً التقل  عن ) 
 م 4102/4102العام الجامعً 

  توقيع بالعمم ســــــــــــماال رقم الجموس  م
  محمد طلبه بحٌرى طلبه 3013 1
  محمد عادل على محمد 3013 2
  محمد عبد الحمٌد محمود  3013 3
  محمد عبد الفتاح امٌن عبد الفتاح 3013 4
  محمد عصام محمد ابراهٌم 3001 5
  محمد عالء عبد الجلٌل عطا 3000 6
  محمد فاروق محمد السٌد 3004 7
  محمد مجدى حسن احمد 3003 8
  محمد مجدى عٌسى محمد عٌسى 3002 9
  محمد محمد السعٌد رمضان 3002 10
  محمد محمود حسن فتح هللا 3003 11
  محمد مسعد السٌد سالمه 3003 12
  محمد مصطفى عبد الروؤف الهوارى 3003 13
  محمد مصطفى كامل متولى  3003 14
  د القادر احمدمحمد نبٌل عب 3041 15
  محمد هشام محمد النبوى 3040 16
  محمود احمد احمد محمد ابو ناف 3044 17
  محمود اسماعٌل عبد العزٌز احمد  3043 18
  محمود السٌد احمد البراوى 3042 19
  د السٌد شرف الدٌنٌمحمود السٌد سع 3042 20
  محمود السٌد عطا عبد الرازق  3043 21
  د السٌد محمود رجبمحمو 3043 22

 ملحوظة هامة  
 

توقٌع الطالب بالعلم علً هذه القائمة ٌفٌد ان ) لٌس من حق الطالب التضرر من تطبٌق النسبة 
 م4102/4102وحرمانه من دخول االمتحانات وسوف تطبق بكل حزم من بداٌة العام الجامعً 

 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  



                   شئون التعلٌم والطالب 

 ( من الالئحة الداخلٌة للكلٌة 00بناء علً نص المادة )                          
ٌقٌة ان ٌكون مستوفٌا لنسبة الحضور المقررة ٌشترط لدخول الطالب االمتحانات النظرٌة والتطب

% ( من أجمالً المحاضرات وذلك بداٌة من 32للمحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة والتً التقل  عن ) 
 م 4102/4102العام الجامعً 

  توقيع بالعمم االســــــــــــم رقم الجموس  م
  محمود انور محمود محمد 3043 1
  فهمىمحمود حسن محمود  3043 2
  محمود رشاد محمد عثمان 3031 3
  محمود سعٌد محمود محمد 3030 4
  محمود شوقى عٌسى على 3034 5
  محمود عبد الحمٌد حنفً عبد الحمٌد 3033 6
  محمود عبد المنعم ابراهٌم عبد الباقى 3032 7
  مرسى محمود عبد المنعم صبحى 3032 8
  محمود عماد الدٌن محمود احمد  3033 9
  محمود فوزى راوى حسن 3033 10
  محمود محمد سالم محمد 3033 11
  مصطفى جمال جابر السٌد 3033 12
  مصطفى زٌنهم كمال عبد الحمٌد 3021 13
  مصطفى سٌد محمد خطاب 3020 14
  مصطفى معمر القذافى ابراهٌم عبد المطلب 3024 15
  مصطفى هشام محمد ٌاسٌن هاشم 3023 16
  مصطفى وحٌد محمود بٌومى  3022 17
  ممدوح اشرف محمد عبد الغفار 3022 18
  مؤمن طه محمود محمد  3023 19
  هشام عصام حسن عبد اللطٌف 3023 20
  هشام محمود سٌد محمد  3023 21
  ٌوسف محمد مختار محمدى 3023 22

 ملحوظة هامة 
 
 

من حق الطالب التضرر من تطبٌق النسبة  توقٌع الطالب بالعلم علً هذه القائمة ٌفٌد ان ) لٌس
 م  ( 4102/4102وحرمانه من دخول االمتحانات وسوف تطبق بكل حزم من بداٌة العام الجامعً 

 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 



 ( من الالئحة الداخلٌة للكلٌة 00بناء علً نص المادة )                          
ٌشترط لدخول الطالب االمتحانات النظرٌة والتطبٌقٌة ان ٌكون مستوفٌا لنسبة الحضور المقررة 

% ( من أجمالً المحاضرات وذلك بداٌة من 32تقل  عن ) للمحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة والتً ال
 م 4102/4102العام الجامعً 

  توقيع بالعمم االســــــــــــم رقم الجموس  م
  محمد الباهً فرٌد حسن  3021 1
  محمد صالح ابراهٌم عفٌفً 3020 2
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 ملحوظة هامة 
 
 

توقٌع الطالب بالعلم علً هذه القائمة ٌفٌد ان ) لٌس من حق الطالب التضرر من تطبٌق النسبة 
 م  ( 4102/4102وحرمانه من دخول االمتحانات وسوف تطبق بكل حزم من بداٌة العام الجامعً 

 
 

 



                     

                                                                                                                             ضٌةكلٌة التربٌة الرٌا  
                   شئون التعلٌم والطالب 

                                                                                                                                                                                 

 
 ( من الالئحة الداخلٌة للكلٌة 00بناء علً نص المادة )                          

ٌشترط لدخول الطالب االمتحانات النظرٌة والتطبٌقٌة ان ٌكون مستوفٌا لنسبة الحضور المقررة 
% ( من أجمالً المحاضرات وذلك بداٌة من 32محاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة والتً التقل  عن ) لل

 م 4102/4102العام الجامعً 

 توقٌع بالعلم                   االســــــم رقم الجلوس م

  أحمد محمد عبدالحكيم سالم 3022 0
  سالم الشحات سالم محمد 3023 4
  بداهللمحمد أحمد محمد ع 3023 3
  محمد مجدي صابر أحمد 3023 2

 ملحوظة هامة 
 

توقٌع الطالب بالعلم علً هذه القائمة ٌفٌد ان ) لٌس من حق الطالب التضرر من تطبٌق النسبة 
 م  ( 4102/4102وحرمانه من دخول االمتحانات وسوف تطبق بكل حزم من بداٌة العام الجامعً 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
  
  
  
 ابراىيم محمد فتوح 1
 احمد اسامة محمد معوض 1

 احمد بٌومً محمد فهمً 2

 احمد رافت محمد  2
 احمد صابر عبدالخالق ابراهٌم 3

 احمد عادل حسن محمد 3
 احمد عادل عوض اهلل  4
 احمد عامر عبدالرازق  4

 احمد عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد 5

 احمد عبدالنبي عبدالحميد 5
 د عطية عطية اماماحم 6
 احمد محمد ابراىيم محمد علي 7
 احمد محمد شحاتو ذكي 8

 احمد محمد عبدالحكيم سالم 46
 احمد محمد علي عبداللطيف 9

 اسالم مجدي عبداهلل محمود 11
 اسالم محمد بيومي محمد 11
 اسالم محمد يونس 12
 بسام مختار مرسي ابراىيم 13
 ازي حاتم محمد عبدالمقصود حج 14
 حازم علي مرزوق 15



 خالد عريبي خالد حجازي 16
 راجي جمال محمود ابو حليمة 17
 سامح سيد عباس احمد 18

 عبد العاطً جمال عبدالعاطً 6

 عبدالخالق حماده عبدالخالق 19
 عبدالرحمن عادل عبدالحليم  21
 كريم طارق عبدالرازق محمدي 21
 كمال ابراىيم يوسف 22
 ل عطية سليمانمحمد جما 24
 محمد جمال محمد السيد 23
 محمد خالد محمد ابو الخير 25

 محمد رفعت احمد ابراهٌم 7

 محمد زكريا جوده عبدالغني 26
 محمد زين عبدالفتاح عبدالمقصود 27
 محمد طلبو بحيري 28

 محمد عادل علً محمد  8

 محمد عبدالحميد محمود +29
 محمد عصام محمد ابراىيم 31
 محمد فاروق محمد السيد 31

 محمد محمد السعٌد رمضان 9

 محمد مصطفي عبدالرؤف 33
 محمد مصطفي كامل متولي 32
 محمد نبيل عبدالقادر احمد 34
 محمود احمد احمد محمد  35
 محمود السيد سعيد السيد 36



 محمود السٌد عطا 11

 محمود انور محمود محمد 37
 محمود شوقي عيسي علي 38
 حمود عماد الدين محمودم 39
 مصطفي جمال جابرالسيد 41
 مصطفي معمر القذافي 41
 مصطفي ىشام محمد 42
 مصطفي وحيد محمود 43
 ىشام محمود سيد 44
 يوسف محمد مختار محمدي 45

 


