
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثانٌة )  مستجدون  (   
 4102/4102فى العام الجامعى 

 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو
 ) نظام حدٌث (

 

 مالحظات ـــــماالســـــــ رقم الجلوس م
  ابرام طارق عزمى 2001 1
  ابراهٌم السٌد محمد بٌومى 2002 2
  ابراهٌم جمال محمد السٌد  2003 3
  ابراهٌم محمد إبراهٌم عبد المجٌد 2004 4
  ابراهٌم محمد إبراهٌم علً أبو طالب  2005 5
  محمد عزت محمد عرفة احمد ابراهٌم 2006 6
  احمد دٌاب  الرحمناحمد احمد عبد  2007 7
  احمد جبر عبد هللا جبر  2008 8
  احمد جمال محمد على  2009 9
  احمد حامد محمود صقر  2010 10
  احمد حسام السٌد رزق نصار  2011 11
  احمد حسن مغاورى السعدنى  2012 12
  احمد حمدي سعد عٌد عوض 2013 13
  احمد خالد مطرف العنزى  2014 14
  احمد رشاد احمد سٌد احمد  2015 15
  احمد رضا على بخٌت  2016 16
  احمد سالم عبد القادر عبد السمٌع 2017 17
  احمد سالم محمد ابراهٌم الزوقة 2018 18
  احمد سعٌد كامل شاهٌن 2019 19
  احمد سمٌر احمد الجوهرى  2020 20
  احمد سٌد عبد المحسن ابو الفتوح  2021 21

            



 مستجدون  (  كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثانٌة )
 4102/4102فى العام الجامعى 

 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو
 ) نظام حدٌث (

 

 مالحظات ـــــماالســـــــ رقم الجلوس م
  احمد صالح السٌد عبد المحسن 2022 1
  احمد طارق الجٌوشً حسن 2023 2
  احمد طلعت محمد امام المرسً 2024 3
  احمد عادل محمد عبد القادر  2025 4
  احمد عاطف عبد العاطى رضوان  2026 5

  احمد عباس حمد العنزى  2027 6

  احمد عبد الستار عبد الفتاح هاشم  2028 7

  احمد عبد الفتاح زٌدان محمد علً 2029 8

  احمد عبد الكرٌم دسوقى ابراهٌم  2030 9

  احمد عبد الهادى عبد الباقى  2031 10

  احمد عربى زكرٌا  2032 11

  احمد عزت عبد الحمٌد حسن المراغً 2033 12

  احمد علً خلٌل علً خلٌل 2034 13

  احمد علً محمد محمد موسً 2035 14

  احمد عواض عبده عواض 2036 15

  احمد فتحى محمد ٌوسف  2037 16

  احمد ماهر زكى عبد هللا صدٌق 2038 17

  ابراهٌم أحمداحمد محمد  2039 18

  احمد محمد ابراهٌم جاد جمعه  2040 19

  احمد محمد السعٌد عزٌز الدٌن عبد السمٌع 2041 20

  احمد محمد السٌد سٌد احمد  2042 21
            

  



 
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثانٌة )  مستجدون  (

 4102/4102فى العام الجامعى 
 علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌوومقرر 

 ) نظام حدٌث (
 

 مالحظات ـــــماالســـــــ رقم الجلوس م
  احمد محمد الشحات زكى  2043 1
  احمد محمد حسٌن عبد الحمٌد  2044 2
  احمد محمد حمدى احمد  2045 3
  احمد محمد زٌن العابدٌن على بدوى  2046 4
  احمد محمد سعٌد محمد مصطفى ضٌف  2047 5
  احمد محمد عبد البدٌع عبد الفتاح  2048 6
  احمد محمد عز الدٌن زكى  2049 7
  احمد محمد عمرى محمود 2050 8
  احمد محمد ٌاسٌن ٌاسٌن 2051 9
  احمد محمدى محمد محمد 2052 10
  احمد مدحت عبد العزٌز السٌد 2053 11
  احمد مسعد عزت محمد  2054 12
  احمد منتصر عبد الحمٌد احمد  2055 13
  احمد نادر شامخ  2056 14
  احمد وجدى السعٌد المٌهى  2057 15
  احمد وحٌد السٌد  2058 16
  اسالم السٌد محمد متولى  2059 17
  اسالم عادل محمد على  2060 18
  اسالم عزت عبد المرضى نصر  2061 19
  السٌد جمال السٌد عبد العزٌز  2062 20
  امٌر السٌد معبد عبد التواب  2063 21

            
  



 
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثانٌة )  مستجدون  (

 4102/4102فى العام الجامعى 
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو

 ) نظام حدٌث (
 

 مالحظات ـــــماالســـــــ رقم الجلوس م
  انس عفٌفى محمود احمد  2064 1
  اٌمن اشرف رفعت عبد الوهاب  2065 2
  اٌمن خلٌفة عبد ربه خلٌفة 2066 3
  اٌمن محمود عبد العلٌم اسماعٌل  2067 4
  اٌهاب أحمد مغاوري محمد 2068 5
  باسم صفوت احمد محمد عامر  2069 6
  بسام محمد عبد العزٌز عبد البارى  2070 7
  جالل محمد جالل حسن  2071 8
  حسام الدٌن أحمد محمدي عبد ربه 2072 9
  حسام جمال السٌد توفٌق  2073 10
  حسام عالء الدٌن عبد الفتاح 2074 11
  حسام محسوب عبد هللا إبراهٌم 2075 12
  حسن محمد حسن سٌد احمد بكر 2076 13
  حسٌن موسى حسٌن عبد الهادى  2077 14
  خالد نصٌف السٌد محمد  2078 15
  خلف حمد خلف وقٌت 2079 16
  دانٌال سالمه حنا رزق هللا  2080 17
  راكان محمد تركى عاٌض العتٌبى  2081 18
  رضا عبد المرضى سعٌد  2082 19
  رمضان ناصر شحاتة علً بحٌري 2083 20
  سامح السٌد احمد الحبشى  2084 21

            
 

       
  



 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثانٌة )  مستجدون  (
 4102/4102فى العام الجامعى 

 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو
 ) نظام حدٌث (

 

 مالحظات ـــــماالســـــــ رقم الجلوس م
  سامح سمٌر سعد غرٌب  2085 1
  سعد عمر سعد عنبر 2086 2
  سعد محمد محمدسعد  2087 3
  سعٌد جالل محمد طرٌح 2088 4
  سند محمد سعٌد سند 2089 5
  شادى اٌمن احمد حسٌن  2090 6
  شادى عبد العظٌم عبد العظٌم  2091 7
  صفوت السٌد بهاء مصطفى  2092 8
  ابراهٌمضٌاء فوزي محمد  2093 9
  ضٌاء ٌسرى سالمه على  2094 10
  عبد هللا احمدلسٌد اطارق  2095 11
  طارق امام بٌومى شوشان 2096 12
  طه سلٌمان عبد المقصود  2097 13
  عادل صالح الدٌن محمد  2098 14
  عادل عصام عبد العلٌم محمد إبراهٌم 2099 15
  عبد الحمٌد عزت عبد الحمٌد المراغى  2100 16
  عبد الخالق محمود عبد الخالق 2101 17
  عبد الرحمن السٌد جوهري مصطفً 2102 18
  عبد الرحمن طارق عبد الفتاح االكشر 2103 19
  عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الحلٌم  2104 20
  عبد الرحمن عبد هللا مرسً 2105 21

            
  



 
 أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثانٌة )  مستجدون  (كشف 

 4102/4102فى العام الجامعى 
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو

 ) نظام حدٌث (
 

 مالحظات ـــــماالســـــــ رقم الجلوس م
  عبد الرحمن عماد عبد الرحمن 2106 1

  عبد الرحمن فتحى عبد العزٌز  2107 2

  عبد الرحٌم ممدوح عبد الرحٌم 2108 3

  عبد العزٌز هانى عبد هللا بلوشى  2109 4

  عبد العزٌز هشام عبد العزٌز  2110 5

  عبد الفتاح ابو العز عبد الفتاح  2111 6

  عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح أحمد 2112 7

  عبد هللا منصورعبد هللا حمدي  2113 8

  عبد هللا عجٌل عاٌش  2114 9

  عبد هللا فاروق عبد الواحد سعد  2115 10

  عبد هللا محمد عبد هللا الرشٌد  2116 11

  عبد هللا مسعد حسن محمد سرور  2117 12

  عالء جمال حسٌن طه  2118 13

  عالء سعٌد عبد الجواد  2119 14

  على ابراهٌم جوده  2120 15

  على احمد على احمد  2121 16

  على حسن على موسى  2122 17

  على خالد على السٌد  2123 18

  على محمد عبد هللا محمد  2124 19

  على ناصر مجبل ناصر 2125 20

  عماد سمٌر امٌن صالح  2126 21
            

 
        

  



 
 الثانٌة )  مستجدون  (كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

 4102/4102فى العام الجامعى 
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو

 ) نظام حدٌث (
 

 مالحظات ـــــماالســـــــ رقم الجلوس م
  عمر احمد عاطف 2127 1
  عمرو اشرف كمال على  2128 2
  عمرو جمال منصور عبد الرحمن 2129 3
  الواحد السٌدعمرو عادل عبد  2130 4
  عمرو كمال عبد الغنى محمد 2131 5
  فتحى ٌاسر فتحى الشناوى  2132 6
  فرج عبد البصٌر فرج عبد البصٌر  2133 7
  فٌصل غانم فٌحان صنقور 2134 8
  كرٌم محمد السٌد محمد 2135 9
  ماجد محمد كامل زلط  2136 10
  متولى محمود مصطفى محمد شهاب  2137 11
  محسن بالل محمد عبد المولً 2138 12
  محمد ابراهٌم الدسوقً محمد 2139 13
  محمد ابراهٌم عبد الحمٌد عطوه 2140 14
  ابو الفتوح أحمدمحمد احمد  2141 15
  محمد احمد علً أحمد 2142 16
  محمد احمد محمد احمد ابو عمر  2143 17
  محمد اسامه رمضان على  2144 18
  محمد اشرف مشرف فرحات  2145 19
  محمد السٌد عمرو عمرو 2146 20
  محمد السٌد محمد السٌد الشورة 2147 21

            
 

      



 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثانٌة )  مستجدون  (
 4102/4102فى العام الجامعى 

 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو
 نظام حدٌث () 

 

 مالحظات ـــــماالســـــــ رقم الجلوس م
  محمد السٌد محمد عبد العزٌز  2148 1
  محمد اٌمن محمد طاٌل  2149 2
  محمد ثابت ثابت حسٌن  2150 3
  محمد جاسم محمد القحطانى  2151 4
  محمد جمال إسماعٌل إبراهٌم  2152 5
  محمد جمال توفٌق عبد المؤمن  2153 6
  محمد جمال عبد الرشٌد عواد  2154 7
  محمد جمال على احمد محمد الجمل  2155 8
  محمد جمال فؤاد احمد  2156 9
  محمد جمال محمد فهٌم  2157 10
  محمد حامد محمد عبدربه 2158 11
  محمد حسٌن محمد على  2159 12
  محمد حماد محمد حماد  2160 13
  الموجود أحمدمحمد خالد عبد  2161 14
  محمد رزق عبد العال محمد الدالً 2162 15
  محمد زٌنهم حامد ابو زٌنه  2163 16
  محمد سعٌد حامد واصل  2164 17
  محمد سعٌد عبد اللطٌف عفٌفً 2165 18
  محمد سعٌد منتصر احمد  2166 19
  محمد سمٌر متولى سوٌلم  2167 20
  الوهابمحمد صابرمحمد عبد  2168 21

  



 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثانٌة )  مستجدون  (
 4102/4102فى العام الجامعى 

 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو
 ) نظام حدٌث (

 

 مالحظات ـــــماالســـــــ رقم الجلوس م
  محمد صبحً سعٌد محمد البنا 2169 1
  محمد صالح حسن محمد  2170 2
  محمد طارق حسٌن عبد المعطى  2171 3
  محمد طلعت عبد الشافى علٌمى  2172 4
  محمد عادل السٌد عبد الحافظ  2173 5
  محمد عبد الخالق عبد الغنى عبد الرازق  2174 6
  محمد عبد الرازق محمد عثمان  2175 7
  محمد عبد الرحمن محمد رجب عامر 2176 8
  محمد عبد الفتاح احمد ابراهٌم 2177 9
  محمد عبد المجٌد خضر 2178 10
  محمد عرفه سعٌد احمد  2179 11
  محمد عالء الدٌن عبد المجٌد محمد عامر 2180 12
  محمد عمر أحمد عفٌفً 2181 13
  محمد فؤاد عٌد إسماعٌل 2182 14
  محمد كامل على مصٌلحى  2183 15
  حسن منصور محمد كمال 2184 16
  محمد مجدى جمال الدٌن محمد  2185 17
  محمد مجدي جودة حسن 2186 18
  محمد مجدي عبد الفتاح سعد 2187 19
  محمد محمد عبد المنعم أبو زٌد 2188 20
  سعد منصور الصٌادممحمد  2189 21

            



 مستجدون  (  كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثانٌة )
 4102/4102فى العام الجامعى 

 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو
 ) نظام حدٌث (

 

 مالحظات ـــــماالســـــــ رقم الجلوس م
  محمد ناصر محمد المطٌرى  2190 1
  محمد نشات السٌد على  2191 2
  محمد هانى صبحى عبد الحمٌد  2192 3
  رمضان حامدمحمد ٌحٌى  2193 4
  محمد ٌحٌى عبد السالم عفٌفى  2194 5
  محمد ٌسرى موسى العربى  2195 6
  محمود اسالم احمد اسماعٌل  2196 7
  محمود السٌد محمود السٌد الجارحى  2197 8
  محمود الشحات سٌف عبد الواحد 2198 9
  محمود بهاء الدٌن عبد هللا  2199 10
  الطوخً محمود حسن السٌد 2200 11
  محمود رمضان شعبان محمد  2201 12
  محمود سعٌد رزق محروس 2202 13
  محمود عادل عبد الحمٌد البقاش 2203 14
محمود عبد الحلٌم عبد الفتاح محمد  2204 15

 الطوخً
 

  محمود عبد الرازق بٌومى  2205 16
  محمود عصام صبحً عبد العال 2206 17
  محمود عصام عبده السٌد  2207 18
  محمود فوزي علً سلٌم 2208 19
  محمود محمد السٌد شبل 2209 20
  محمود محمد انور السٌد احمد  2210 21

            
 

       



 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثانٌة )  مستجدون  (
 4102/4102فى العام الجامعى 

 دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌوومقرر علٌهم 
 ) نظام حدٌث (

 

 مالحظات ـــــماالســـــــ رقم الجلوس م
  محمود محمد عبد هللا هالل  2211 1
  محمود محمد عبد المنعم عبد اللطٌف  2212 2
  محمود محمد محمد عبد العزٌز 2213 3
  محمود نزٌه ابراهٌم الجمل  2214 4
  مسعد عبد الرحمن احمد  2215 5
  مسعد عبد الرحمن السٌد  2216 6
  مشارى عبد العزٌز المطٌرى  2217 7
  مصطفى احمد محمد حسن عٌاد 2218 8
  مصطفً اشرف سلٌمان عطٌة 2219 9
  مصطفى اشرف مصطفى حسن  2220 10
  مصطفى عالء الدٌن محمد عبد العلٌم 2221 11
  مصطفً محفوظ حسٌن 2222 12
  مصطفى محمد ابراهٌم 2223 13
  مصطفى محمد الصابر ابراهٌم محمد  2224 14
  مصطفً محمود محمد إسماعٌل القلٌوبً 2225 15
  مصطفى مصطفى حداد بكٌر  2226 16
  ممدوح جمال محمد مجدى السعداوى 2227 17
  مٌنا فائق شوقى اسكاروس  2228 18
  ناجى احمد عبد الحلٌم  2229 19
  هشام محمد مغازى ابراهٌم  2230 20
  ٌوسف على زامل العنزى 2231 21
  ٌوسف غرٌب فهمً غرٌب 2232 22
  ٌوسف محسن ٌوسف محمد  2233 23
  عبد المحسن مدنى على الضفٌرى 2234 24

            
لشئون التعلٌم والطالب                ورئٌس        

 عام االمتحانات
 

        



 
 لطالب المقٌدٌن بالفرقة الثانٌة باقون لإلعادةوأسماء ا أرقام الجلوس كشف                      

 (نظام حدٌث ) 

 م4102/4102فى العام الجامعى 
 وعلٌهم مواد رسوب من الفرقة الثانٌة والمقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو

 
رقم  م

 الجلوس
 بالفرقةالثانٌةمواد الرسوب  االســــــــــم

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول

المدخل فى  -رٌاضات المضرب –رٌاضة مائٌة  رٌاضات المضرب –رٌاضة مائٌة  احمد جمال قاسم محمد 4421 0
كرة  –كرة قدم  –علم االجتماع  –التدرٌب 

  -طائرة 

 -كرة ٌد -االسس العلمٌة لالدارة -علم نفس احمد حسن عبد السالم مصطفى  4420 4
  -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان -منازالت

 -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان -منازالت
علم  -المدخل فى التدرٌب -التربٌة الصحٌة

   كرة طائرة -االجتماع

كرة  -العروض والمهرجانات -الرٌاضة المائٌة  -الرٌاضة المائٌة -كرة سلة احمد رجب عاٌش سعٌد 4424 3
 القدم 

 -مسابقات المٌدان -كرة سلة -علم نفس احمد صبرى عبد العزٌز 4423 2
  -رٌاضات المضرب -الرٌاضة المائٌة

رٌاضات  -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان
تكنولوجٌا التعلم  -التربٌة الصحٌة -المضرب

 -كرة قدم -االجتماععلم  -المدخل فى التدرٌب
 كرة طائرة

 جمٌع المواد جمٌع المواد احمد عبد الباسط عبد المنعم تهامى 4422 2

  -الرٌاضة المائٌة  -رٌاضات المضرب -الرٌاضة المائٌة احمد عبد هللا بٌومى محمد عفٌفى 4422 6

 -مسابقات المٌدان -مبادئ فسٌولوجٌا احمد فتحى لبٌب محمود 4426 7
  -الرٌاضة المائٌة

التربٌة -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان
 -علم االجتماع -المدخل فى التدرٌب -الصحٌة

 كرة طائرة -كرة قدم

 جمٌع المواد    جمٌع المواد احمد محمد عواد السٌد ندا 4427 8

 -كرة السلة -علم نفس –مبادئ فسٌولوجٌا  اسالم عبد هللا محمود ٌوسف 4428 9
الجمباز  -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان

  -رٌاضات المضرب -الفنى

 جمٌع المواد 

 جمٌع المواد جمٌع المواد امجد عبد الباسط عبد المنعم تهامى 4429 01

المدخل فى  -تكنولوجٌا التعلم  -التربٌة الصحٌة مسابقات المٌدان -علم نفس  اٌمن عالءالدٌن احمد عبدهللا 4421 00
 التدرٌب

 زكرٌا عماد الدٌن زكرٌا ٌس 4420 04
 

 -الرٌاضة المائٌة -  -كرة ٌد -علم نفس
 رٌاضات المضرب

تكنولوجٌا  -التربٌة الصحٌة -رٌاضات المضرب
 -المدخل فى التدرٌب -علم االجتماع -التعلم

 الرٌاضة المائٌة

 المدخل فى التدرٌب -الرٌاضة المائٌة الرٌاضة المائٌة -منازالت ابراهٌم محمد سالمسالم  4424 03

الرٌاضة  -كرة السلة -االسس العلمٌة لالدارة سعٌد فارس معوض عبد المؤمن 4423 02
  -مسابقات المٌدان -المائٌة

 -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان
 

 -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان -كرة ٌد شادى اشرف محمد سالمة 4422 02
 رٌاضات المضرب -الجمباز الفنى

 -الجمباز الفنى -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان
كرة  -المدخل فى التدرٌب -العروض والمهرجانات

 طائرة

 -رٌاضة مائٌة –مسابقات المٌدان  -علم نفس طارق عواد محمد المهدى 4422 06
  -رٌاضات المضرب

 -علم االجتماع -المدخل فى التدرٌب -تربٌة صحٌة
  -رٌاضة مائٌة –مسابقات المٌدان 

تكنولوجٌا  -التربٌة الصحٌة –مسابقات المٌدان  رٌاضات المضرب –مسابقات المٌدان  -علم نفس عمر عامر عبد الرؤف ابراهٌم 4426 07
 كرة قدم -المدخل فى التدرٌب -علم االجتماع -التعلم

المدخل فى  -التربٌة الصحٌة –مسابقات المٌدان  –مسابقات المٌدان  محمد ابراهٌم فتحى محمد 4427 08
  -علم االجتماع -التدرٌب

 -المدخل فى التدرٌب -الجمباز الفنى -رٌاضة مائٌة -الجمباز الفنى -رٌاضة مائٌة -كرة السلة محمد احمد محمد احمد 4428 09
 كرة طائرة

 -علم االجتماع -تكنولوجٌا التعلم -رٌاضة مائٌة رٌاضة مائٌة -منازالت محمود عبد هللامحمد اشرف  4429 41
 -المدخل فى التدرٌب

            
 
 



 لطالب المقٌدٌن بالفرقة الثانٌة باقون لإلعادةوأسماء ا أرقام الجلوس كشف

 ( حدٌثنظام ) 

 م4102/4102فى العام الجامعى 
 الثانٌة والمقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌووعلٌهم مواد رسوب من الفرقة 

 
رقم  م

 الجلوس
 مواد الرسوب بالفرقةالثانٌة االســــــــــم

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول

 جمٌع المواد جمٌع المواد محمد الطوخى سلٌمان مغازى 4461 0

كرة  -لالدارةاالسس العلمٌة  -علم نفس محمد سعد عبد الحمٌد فوده 4460 4
 -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان -السلة

 -كرة طائرة -كرة قدم -المدخل فى التدرٌب
 -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان

 -العروض والمهرجانات -الرٌاضة المائٌة  -الرٌاضة المائٌة محمد سعٌد عبده مدبولى 4464 3
 كرة طائرة -كرة قدم -المدخل فى التدرٌب

 جمٌع المواد جمٌع المواد محمد سعٌد كامل ذكى 4463 2

 -مسابقات المٌدان -المنازالت -كرة السلة محمد عصام محمد البندارى 4462 6
  -الرٌاضة المائٌة

المدخل فى  -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان
 كرة قدم -التدرٌب

الرٌاضة  -المٌدانمسابقات  -علم نفس محمد محمد الحسٌنى محمد المغازى 4462 7
 -الجمباز الفنى -المائٌة

الجمباز  -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان
علم  -تكنولوجٌا التعلم -التربٌة الصحٌة -الفنى

كرة  -كرة قدم -المدخل فى التدرٌب -االجتماع
 طائرة

الرٌاضة  -مسابقات المٌدان -كرة السلة محمد محمد عبد الحمٌد السٌد 4466 8
                                                                                                         -رٌاضات المضرب -المائٌة

علم  -تكنولوجٌا التعلم -التربٌة الصحٌة
الرٌاضة  -مسابقات المٌدان -كرة قدم -االجتماع

 -المائٌة

 -منازالت –كرةٌد  -كرة السلة -علم نفس محمد محمد عبد المنصف 4467 9
الجمباز  -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان

 العروض والمهرجانات-الفنى

 -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان -منازالت
التربٌة  -العروض والمهرجانات-الجمباز الفنى

 -علم االجتماع -تكنولوجٌا التعلم -الصحٌة
 كرة طائرة -كرة قدم -المدخل فى التدرٌب

 -مسابقات المٌدان -كرة السلة -علم نفس محمود حسن حسٌن عمر 4468 01
  -الجمباز الفنى -الرٌاضة المائٌة

الجمباز  -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان
 -التربٌة الصحٌة -العروض والمهرجانات -الفنى

 فى التدرٌبالمدخل  -كرة قدم -تكنولوجٌا التعلم

 جمٌع المواد جمٌع المواد محمود عادل المحمدى الدسوقى 4469 00

 -المدخل فى التدرٌب -العروض والمهرجانات -رٌاضات المضرب -العروض والمهرجانات محمود محمد حلمى عجالن 4471 03
 -كرة قدم

 جمٌع المواد جمٌع المواد مصطفى اشرف محمد عبدهللا 4470 02

تكنولوجٌا  -التربٌة الصحٌة -الرٌاضة المائٌة -الرٌاضة المائٌة  -علم نفس جمٌل عبد الرشٌد مصطفى 4474 02
 المدخل فى التدرٌب -كرة قدم -التعلم

الرٌاضة  -مسابقات المٌدان -علم نفس مصطفى فتحى على ملٌجى 4473 06
                                                                                                         -رٌاضات المضرب -المائٌة

 -كرة طائرة -كرة قدم -العروض والمهرجانات
 رٌاضة مائٌة –مسابقات المٌدان والمضمار 

الرٌاضة  -االسس العلمٌة لالدارة -علم نفس نشأت فؤادمصطفى  4472 07
 -المائٌة

علم  -رٌاضات المضرب -الرٌاضة المائٌة
 كرة طائرة -المدخل فى التدرٌب -االجتماع

 المدخل فى التدرٌب -علم االجتماع  -االسس العلمٌة لالدارة -علم نفس منٌر محمد بهجت رمضان 4472 08

 المدخل فى التدرٌب -علم االجتماع -كرة السلة -االسس العلمٌة لالدارة شفٌقمٌنا ناجى مٌخائٌل  4476 09

 الرٌاضة المائٌة -العروض والمهرجانات جمٌع المواد محمد خالد خلٌفة 4477 41

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 من الخارج لطالب المقيدين بالفرقة الثانية باقون لإلعادةوأسماء ا أرقام الجلوس كشف

 (نظام حدٌث ) 

 م4102/4102فى العام الجامعى 
 وعلٌهم مواد رسوب من الفرقة الثانٌة والمقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو

 
رقم  م

 الجلوس
 مواد الرسوب بالفرقةالثانٌة االســــــــــم

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول

 -التربٌة الصحٌة -مسابقات المٌدان -مسابقات المٌدان طارق سالمه انور 4481 0
 -كرة قدم -تكنولوجٌا التعلم

  -علم نفس -مبادئ فسٌولوجٌا محمد رفعت محمد السٌد 4480 4
 -منازالت -االسس العلمٌة لالدارة

 -الرٌاضة المائٌة -مسابقات المٌدان
   -الجمباز الفنى

 جمٌع المواد

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


