
 

 

 

 

 

 شعبت رياضت هدرسيت
 

 

 

 

 

 كليت التربيت الرياضيت      
   (     الدرجة )             4102/4102كشف درجات أعمال السنة الفصل الدراسى األول للعام الجامعى                            

  ( رياضة مدرسية تخصص )    نظام حديث )الفرقة الرابعة ( 
 

 م
 رقن

 لوسجال
 نــــــــــــــــــــــــــــاإلس

 ابراهيم فوزى ابراهيم حسن  2110 1

 ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى  2114 2

 ابراهيم محمد فتوح عبد الحميد  2114 3

 احمد اسماعيل محمد عبد المقصود  2112 4

 احمد رافت محمد على محمد  2112 5

 احمد سعد السيد محمد  2114 6

 يد اسماعيل احمد احمد سع 2114 7

 احمد عبد الحميد عبد الحميد  2114 8

 احمد عبد النبى عبد الحميد 2114 9

 احمد عفيفى محمد عفيفى  2101 11

 احمد على عبد المقصود حسن  2100 11

 احمد عماد عبد الحليم  2104 12

 احمد فروح السيد على  2104 13

  احمد محمد محمد ابراهيم 2102 14

 احمد محمد السعيد النمر  2102 15

 احمد محمد سامى على  2104 16

 احمد محمد محمد حواش  2104 17

 احمد مختار عبد المرضى سيد  2104 18

 احمد مهنى حسانين يس  2104 19

 اسالم محمد بيومى محمد  2141 21

 السعيد طارق السعيد توفيق  2140 21

 ايمن سعد محمود عبد الخالق  2144 22



 ايمن عبد الحكيم عبد الرحمن  2144 23

 بسام مختار مرسى ابراهيم  2142 24

 بالل محمد عبد الجليل يوسف 2142 25

 بندر فالح بهلول اضفيرى 2144 26

 

 رئيس القسن:             أستاذ الوادة:



 

 

 

 كليت التربيت الرياضيت      
 (       الدرجة )             4102/4102الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  كشف درجات أعمال السنة                           

 ( تخصص رياضة مدرسية)الفرقة الرابعة ( نظام حديث )     
 مــــــادة )  التربية الرياضية المقارنه    (

 م
 رقن

 لوسجال
 نــــــــــــــــــــــــــــاإلس

 خالد عريبى خالد حجازى  2144 1

 خالد نبيل عبد العزيز ابراهيم  2144 2

 راجى جمال محمود ابو حليمه  2144 3

 سامح سيد عباس احمد 2141 4

 طه عبد الحميد محمد عبد هللا  2140 5

 عبد الحميد فتحى عبد الحميد متولى  2144 6

 عبد الخالق حماده عبد الخالق  2144 7

 عبد العاطى جمال عبد العاطى 2142 8

 عبد العظيم رفعت عبد العظيم  2142 9

 عبد الفتاح السيد عبد الفتاح هاشم 2144 11

 عبد هللا سيد عبد هللا احمد  2144 11

 عبد هللا عبد المنعم عبد هللا امين 2144 12

 عبد هللا محمد عبد الفتاح  2144 13

 عبد هللا محمود عبد هللا السيد  2121 14

 عل ابرهيم على سالم  2120 15

 على سمير محمد امين  2124 16

 عمر ضياء الدين مصطفى  2124 17

 عمرو حمدى محمد على  2122 18

 كريم السيد عبد الحميد  2122 19

 كريم عزت عبد الجليل  2124 21

 كريم محمد عبد العظيم  2124 21

 كريم محمد محمد حجازى  2124 22

 كمال ابرهيم يوسف محمد  2124 23

 من طه محمود محمد مؤ 2121 24

 حسن محمد محمد احمد  2120 25

 محمد احمد رضا عبد الغفار 2124 26

 

 رئيس القسن:             أستاذ الوادة:



 

 

 

 كليت التربيت الرياضيت      
 (        الدرجة )             4102/4102كشف درجات أعمال السنة الفصل الدراسى األول للعام الجامعى                            

 ( تخصص رياضة مدرسية)الفرقة الرابعة ( نظام حديث )     
 (    مــــــادة )  التربية الرياضية المقارنه

 م
 رقن

 لوسجال
 نــــــــــــــــــــــــــــاإلس

 محمد حمدى محمد حالوه  2124 1

 محمد رفعت احمد ابراهيم  2122 2

 عامر محمد رفعت عيسى  2122 3

 محمد صاير عبد الفتاح  2124 4

 محمد عادل على محمد  2124 5

 محمد عبد الحميد محمود  2124 6

 محمد عبد الفتاح امين عبد الفتاح  2124 7

 محمد عصام محمد ابراهيم   2141 8

 محمد عالء عبد الجليل عطا  2140 9

 محمد فاروق محمد السيد  2144 11

 بد الرءوف الهوارى محمد مصطفى ع 2144 11

 محمد مصطفى كامل متولى  2142 12

 محمد نبيل عبد القادر احمد  2142 13

 محمد هشام محمد النبوى  2144 14

 محمود رشاد محمد عثمان  2144 15

 محمود سعيد محمود محمد  2144 16

 محمود عبد الحميد حنفى  2144 17

 محمود عبد المنعم ابراهيم  2141 18

 محمود عماد الدين محمود  2140 19

 مصطفى جمال جابر السيد  2144 21

 مصطفى وحيد محمود مدبولى  2144 21

 ممدوح اشرف محمد عبد الغفار  2142 22

 هشام محمود السيد محمد  2142 23

 يوسف محمد مختار محمدى  2144 24

 احمد عادل حسن محمد عبد العال  2144 25

26   

 

 رئيس القسن:             أستاذ الوادة:



 

 

 

 

 كليت التربيت الرياضيت      
 
 

 

          

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( االدراة الرياضيت) شعبت    ارقام جلوس



 
 كليت التربيت الرياضيت    

 (       رجة )الد             4102/4102الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  ارقام الجلوسكشف                            

 (  االدارة الرياضية)الفرقة الرابعة ( نظام حديث )     

 

 م
 رقن

 لوسجال
 نــــــــــــــــــــــــــــاإلس

 احمد اسامه محمد  2144 1

 احمد بيومى محمد  2141 2

 احمد جمال عبد الرازق السيد  2140 3

 احمد صابر عبد الخالق  2144 4

 ض هللا احمد عادل عو 2144 5

 احمد عامر عبد الرءوف 2142 6

 احمد عبد المرضى عبد الحميد  2142 7

 احمد محمد شحاته زكى  2144 8

 احمد محمد عبد الحكيم سالم 2144 9

  احمد محمد ابراهيم محمد  2144 11

 احمد مدحت محمد عرفات  2144 11

 اسالم مجدى عبد هللا  2141 12

 راشد اسالم محمد يونس  2140 13

 امير سعيد سعد الدين محمد  2144 14

 حامد صالح حامد سليمان  2144 15

 

 رئيس القسن:             أستاذ الوادة:



 
 كليت التربيت الرياضيت    

 (       الدرجة )             4102/4102كشف درجات أعمال السنة الفصل الدراسى األول للعام الجامعى                            

 (  االدارة الرياضية)الفرقة الرابعة ( نظام حديث )     

 

 م
 رقن

 لوسجال
 نــــــــــــــــــــــــــــاإلس

 شوقى رمضان محمد مصطفى  2142 1

 طارق محمد فاروق على  2142 2

 محمد احمد محمد حسن  2144 3

 محمد احمد محمد عبد هللا  2144 4

 السيد محمد جمال محمد 2144 5

 محمد زكريا جوده عبد الغنى  2144 6

 محمد زين عبد الفتاح عبد المقصود 2011 7

 محمد طلبه بحيرى طلبه 2010 8

 محمد مجدى صابر احمد  2014 9

 محمد محمد السعيد رمضان 2014 11

 محمود السيد عطا عبد الرازق  2012 11

 محمود انور محمود محمد  2012 12

 محمود محمد سالم محمد  2014 13

 مصطفى زينهم كمال عبد الحميد  2014 14
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 رئيس القسن:             أستاذ الوادة:



 

 

 

 

 

 

 

 ) شعبت التدريب الرياضى وعلوم الحركت (   ارقام جلوس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 كليت التربيت الرياضيت      

   4102/4102لمعام الجامعى  األولالفصل الدراسى  السنةأعمال كشف درجات                            
 (  التدريب الرياضى وعلوم الحركة تخصص)الفرقة الرابعة ( نظام حديث )     

 

 م
 رقن

 لوسجال
 نــــــــــــــــــــــــــــاإلس

 احمد شعبان قاصد كريم معوض  2014 1

 احمد عبد اللطيف عبد هللا  2001 2

 عطيه عطيه امام  احمد 2000 3

 احمد محمد عبد هللا عبد العزيز  2004 4

 احمد محمد على عبد اللطيف  2004 5

 احمد وليد عبد الخالق الشيمى  2002 6

 حاتم محمد عبد المقصود  2002 7

 حازم ناجى على مرزوق  2004 8

 سيد مصطفى السيد محمد عمر  2004 9

 عاطف عصام حسن عبد اللطيف  2004 11

 عبد الرحمن احمد حسين ابو السعد  2004 11

 عبد الرحمن عادل عبد الحليم  2041 12

 عبد الهادى حسن عبد الهادى  2040 13

 عالء عربى عبد العزيز احمد  2044 14

 عمار احمد عبد الملك  2044 15

 عمرو محمد صالح الدين على  2042 16

 فؤاد هشام محمد فؤاد  2042 17

 يم شعبان مروان السيد كر 2044 18

 كريم طارق عبد الرازق محمدى  2044 19

 محمد احمد عبد العزيز محمد الديب  2044 21

 

 رئيس القسن:             أستاذ الوادة:
 



 

 

 

 

 كليت التربيت الرياضيت      

 (      الدرجة )               4102/4102عى لمعام الجام األولالفصل الدراسى  أعمال السنةكشف درجات                            
 التدريب الرياضى وعلوم الحركة (  تخصص)الفرقة الرابعة ( نظام حديث )     

 )  طرق وبرامج التدريب الرياضى     (  مــــــادة

 م
 رقن

 لوسجال
 نــــــــــــــــــــــــــــاإلس

 محمد العراقى الدسوقى سند  2044 1

 حمد جمال عطيه سليمان م 2041 2

 محمد خالد محمد ابو الخير  2040 3

 محمد سيد سيد العوام  2044 4

 محمد صابر سليمان على 2044 5

 محمد صبحى محمد حسن  2042 6

 محمد طارق محمد المغازى  2042 7

 محمد مجدى حسن احمد  2044 8

 زيتون فتح هللا محمد محمود حسن 2044 9

 عد السيد سالمه محمد مس 2044 11

 محمود احمد احمد ابو ناف  2044 11

 محمود اسماعيل عبد العزيز 2021 12

  السيدمحمود السيد سعيد  2020 13

 محمود السيد محمود رجب  2024 14

 محمود حسن محمود فهمى  2024 15

 محمود شوقى عيسى على  2022 16

 محمود عبد المنعم صبحى مرسى  2022 17

 مصطفى سيد محمد خطاب  2024 18

 مصطفى هشام محمد ياسين  2024 19

 هشام عصام حسن عبد اللطيف  2024 21

 مصطفى معمر القذافى ابراهيم  2024 21

 

 رئيس القسن:             أستاذ الوادة:



 

 

 

 

 كليت التربيت الرياضيت      

 (      الدرجة )               4102/4102لمعام الجامعى  األولدراسى الفصل ال أعمال السنةكشف درجات                            
 التدريب الرياضى وعلوم الحركة (  تخصص)الفرقة الرابعة ( نظام حديث )     

 (      التخطيط للتدريب الرياضى)   مــــــادة

 م
 رقن

 لوسجال
 نــــــــــــــــــــــــــــاإلس

 كريم معوض  احمد شعبان قاصد 2014 1

 احمد عبد اللطيف عبد هللا  2001 2

 احمد عطيه عطيه امام  2000 3

 احمد محمد عبد هللا عبد العزيز  2004 4

 احمد محمد على عبد اللطيف  2004 5

 احمد وليد عبد الخالق الشيمى  2002 6

 حاتم محمد عبد المقصود  2002 7

 حازم ناجى على مرزوق  2004 8

 مصطفى السيد محمد عمر  سيد 2004 9

 عاطف عصام حسن عبد اللطيف  2004 11

 عبد الرحمن احمد حسين ابو السعد  2004 11

 عبد الرحمن عادل عبد الحليم  2041 12

 عبد الهادى حسن عبد الهادى  2040 13

 عالء عربى عبد العزيز احمد  2044 14

 عمار احمد عبد الملك  2044 15

 صالح الدين على  عمرو محمد 2042 16

 فؤاد هشام محمد فؤاد  2042 17

 كريم شعبان مروان السيد  2044 18

 كريم طارق عبد الرازق محمدى  2044 19

 محمد احمد عبد العزيز محمد الديب  2044 21

 

 رئيس القسن:             أستاذ الوادة:
 



 

 

 

 

 كليت التربيت الرياضيت      

 (      الدرجة )               4102/4102لمعام الجامعى  األولالفصل الدراسى  أعمال السنةكشف درجات                            
 التدريب الرياضى وعلوم الحركة (  تخصص)الفرقة الرابعة ( نظام حديث )     

 (      التخطيط للتدريب الرياضى)   مــــــادة

 م
 رقن

 لوسجال
 نــــــــــــــــــــــــــــاإلس

 محمد العراقى الدسوقى سند  2044 1

 محمد جمال عطيه سليمان  2041 2

 محمد خالد محمد ابو الخير  2040 3

 محمد سيد سيد العوام  2044 4

 محمد صابر سليمان على 2044 5

 محمد صبحى محمد حسن  2042 6

 محمد طارق محمد المغازى  2042 7

 محمد مجدى حسن احمد  2044 8

 زيتون فتح هللا محمد محمود حسن 2044 9

 محمد مسعد السيد سالمه  2044 11

 محمود احمد احمد ابو ناف  2044 11

 محمود اسماعيل عبد العزيز 2021 12

 السيدمحمود السيد سعيد  2020 13

 محمود السيد محمود رجب  2024 14

 محمود حسن محمود فهمى  2024 15

 سى على محمود شوقى عي 2022 16

 محمود عبد المنعم صبحى مرسى  2022 17

 مصطفى سيد محمد خطاب  2024 18

 مصطفى هشام محمد ياسين  2024 19

 هشام عصام حسن عبد اللطيف  2024 21

 مصطفى معمر القذافى ابراهيم  2024 21

 

 

 

 

 



 

 

 

      م4104/4102لمعام الجامعى  االولالفصل الدراسى طبيقيه الت اتاإلمتحانودرجات كشف توقيع                                      
 (حديث )نظام باقون لالعادة (   الرابعة )الفرقة  

 شعبة ادارة رياضية  

 تطبيقات االدارة فى مسابقات الميدان والمضمار (   ) مــــــادة

 م 
 رقم

 لوسجال
 مــــــــــــــــــــــــــــاإلس

 صبحى عبد العميم  محمود مجدى 2024 0
 كليت التربيت الرياضيت   

 
 
 
 

 ارقام الجموسكشف 
 4102/4102لمعام الجامعى  االولالفصل  

  مالكمة( تخصص قديم )الفرقة الرابعة  (  )نظام  

 م
 رقم

 لوسجال
 مــــــــــــــــــــــــــــاإلس

 عفيفى محمد صالح ابراهيم 2021 1
2   

3   

4   

 


