


































 

 

 كلية التربية الرياضية 

 قسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية

 

( 01: 42% الفرقة االولي شعة من ) 011نسبة الغياب   

 م االسم الشعبة الرقم

  .1 دمحم امين كمال مرسي  35 :
بشير دمحم مصطفيدمحم  35 23  2.  
  .3 دمحم سامح صبحي ابو النصر 36 25

  .4 دمحم عبدالعزيز عيد ابراهيم علي  37 25
  .5 دمحم عبدالغفار عبدالفتاح عبدالغفار 37 27
  .6 دمحم عبدالناصر دمحم دمحم 37 32
  .7 دمحم علي دمحم حنفي 38 9

  .8 دمحم عماد السيد الصادق 38 21
  .9 دمحم فارس عبدالفتاح علي  38 29
  .10 دمحم فرج عبدالعظيم احمد  38 :2

محي الدين السيد قمر دمحم  39 21  11.  
  .12 دمحم وائل محب عبدالباري  :3 2
  .13 محمود احمد جالل احمد دمحم  :3 7
  .14 محمود عبدالفتاح عبدالفتاح 41 :

    
    



 أسماء طالب الفرقت ألاولى بنين املنقطعين عن الحضور 

  % في مادة الكرة الطائرة011بنسبت غياب 

 
 

 

 
 إسم الطالب رقم شعبت

 محمد محي الدًن السيد قمر 01 85

 محمد مرجض ى عبداللطيف 08 85

 محمد وائل محب 0 86

 محمود احمد جالل احمد 3 86

 محمود مجدي محمود ٌسري  04 01

 محمود محمد علي محمد 80 01

 محمود مصطفى الامام 0 00

 مروان سامي محمد محمود 01 00

 علي زكي مروان عاطف 04 00

 مسعود أشرف مسعود 81 00

 مصطفى احمد مصطفى مصطفى 1 08

 مصطفى خالد إبراهيم 6 08

 مصطفى محمود احمد محمود 5 00

 معاذ محمود حسن عبدالقادر 81 00

 هشام عبدالعال سعد محمد 2 01

 ًاسر عرفاث عيد عبدالرحيم 00 01

 ًوسف جابر محمود ًوسف  81 01



 %011كشف غياب الفرقة االولى بنات نسبة الغياب 

 الرقم الشعبة االسم م
 22 2 أمنية عماد الدين دمحم رفعت 0
 8 3 ايمان ايمن عبد المنعم عبد ربه 2
 23 3 أيه حسنين عبد الغفار حسنين 3
 1 8 زهراء على أنور على حجاب 4
 3 12 دمحم كريم شهد دمحم السيد 5
 6 17 هبه دمحم عبد الرحمن عبد الهادى 6
 1 18 اروى سعيد شوقى امين 7
 2 18 اسراء بالل دمحم ابراهيم 8
 3 18 االء رضا جودة دمحم ابراهيم 9
 4 18 االء لطفى السيد رفاعى 01
 5 18 ايمن دمحم السيدايه  00
 6 18 ايه دمحم ممدوح دمحم 02
 7 18 امنية رجب احمد مجاهد 03
 8 18 انجى السيد فتحى محمود 04
 9 18 بريهان احمد فتوح دمحم 05
 12 18 بسملة على محى على 06
 11 18 تقى اشرف جودة احمد السيد 07
 12 18 حبيبة وليد حسين ابراهيم  08
 13 18 عواد دمحمخلود مسعد  09
 14 18 رضوى ايمن عبد النبى  21
 16 18 سلمى سعيد عبد القوى دمحم 20
 17 18 سلمى سمير احمد سيد 22
 18 18 سما عبد هللا مصطفى دمحم 23
 19 18 سماح محمود محمود مدنى 24



 22 18 شيماء شوقى عبد الحميد 25
 21 18 ضى اشرف عامر دمحم 26
 22 18 العربى احمد عليا السيد دمحم 27
 23 18 عهود ناصر دمحم طلعت 28
 24 18 فاطمة خالد السيد عبد الرحمن 29
 25 18 فاطمة عصمت صالح الدين 31
 26 18 فاطمة دمحم مصطفى دمحم 30
 27 18 فريال اشرف سيد احمد  32
 28 18 كريمة اشرف دمحم دمحم 33
 29 18 مايا ابراهيم دمحم فوزى  34
 32 18 احمد سليمان احمدمريم  35
 32 18 ملك هشام جمال الدين  36
 33 18 منارمصطفى محمود عارف 37
 34 18 ميادة عادل دمحم محمود 38
 35 18 ميرنا مصطفى عثمان عبد الرحمن 39
 36 18 ندى عصام عبد المنعم  41
 37 18 نغم ماجد دمحم البر السيد 40
 38 18 نورهان ياسر سالمه بكرى  42
 39 18 هاجر جمال صبحى عبد الحميد 43
 42 18 هاجر عماد عبد هللا السيد 44
 41 18 وفاء احمد عبد الرؤوف حويت 45
 42 18 ياسمين السيد فكرى ابراهيم 46

 



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

 

  
 إصم الطالب ركم شعبت

 صيف محمد صعد الدًً 0 01

 صيف محمد محمد عبدالضالم 2 01

 عبدامللصىد شادي محمد صيد 6 01

 محمد شريف محمد صعيد 8 01

 شهاب محمد مصطفى حضين 01 01

 صبري عسث هبيه 01 01

 عبدالرحمً اصامت عبدالرحمً 8 01

 عبدالرحمً جمال محمد احمد 00 01

 عبدالرحمً حضام مصطفى 02 01

 عبدالرحمً رزق كامل احمد 01 01

 عبدالرحمً صعيد معىض 08 01

 عبدالرحمً صيد محمد الضباعي 09 01

 عبدالرحمً عطيه محمد صعيد 21 01

 عبدالرحمً محمد إصماعيل 2 01

 عبدالرحمً مصطفى عبدالرحمً 02 01

 عبدالرحمً هاصر فريد 01 01

 عبدالرحمً هاوي ابىبكر  01 01

 محمد باهر عبدالعظيم  00 21

 محمد بشير محمد مصطفى 02 21

 محمد بهاءالدًً محمد 01 21

 محمد جمال محمد حضً 06 21

 محمد حضام رصالن حضين 08 21



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

 

 إصم الطالب ركم شعبت  

 محمد راض ي عبدالهادي 9 21

 محمد صامح صبحي 01 21

 البشري محمد صعد الضيد  08 21

 محمد طارق محمد عبدالحميد 0 26

 محمد عادل كمال غىيمي 1 26

 محمد عبدالحميد عبدالعاطي 7 26

 محمد عبدالرحمً عبدالرؤوف 01 26

 محمد عبدالغفار عبدالفتاح 06 26

 محمد عبدالىاصر محمد محمد 20 26

 محمد علي محمد حىفي 8 27

 محمد عماد الضيد الصادق 01 27

 محمد فارش عبدالفتاح علي 08 27

 محمد فرج عبدالعظيم 09 27

 ًىصف صعيد علي احمد 2 11

 ًىصف عبدهللا محمد إبراهيم 9 11

 ًىصف عالء علي حضً  01 11

 ًىصف عمر علي عسب 06 11

 ًىصف محمد احمد محمد 09 11

 ًىصف محمد صابر علي 21 11



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

 16شعبت 

  



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

17شعبت   

 



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

18شعبت   

 



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

19 شعبت  

 



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

11شعبت   

  



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

10شعبت   

  



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

12شعبت   

  



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

11شعبت   

  



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

11شعبت   

 

  



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

 11شعبت 
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 أسماء طالب الفرقت ألاولى بنين املنقطعين عن الحضور 

  % في مادة الكرة الطائرة011بنسبت غياب 

 
 

 

 
 إسم الطالب رقم شعبت

 محمد محي الدًن السيد قمر 01 85

 محمد مرجض ى عبداللطيف 08 85

 محمد وائل محب 0 86

 محمود احمد جالل احمد 3 86

 محمود مجدي محمود ٌسري  04 01

 محمود محمد علي محمد 80 01

 محمود مصطفى الامام 0 00

 مروان سامي محمد محمود 01 00

 علي زكي مروان عاطف 04 00

 مسعود أشرف مسعود 81 00

 مصطفى احمد مصطفى مصطفى 1 08

 مصطفى خالد إبراهيم 6 08

 مصطفى محمود احمد محمود 5 00

 معاذ محمود حسن عبدالقادر 81 00

 هشام عبدالعال سعد محمد 2 01

 ًاسر عرفاث عيد عبدالرحيم 00 01

 ًوسف جابر محمود ًوسف  81 01



 %011كشف غياب الفرقة االولى بنات نسبة الغياب 

 الرقم الشعبة االسم م
 22 2 أمنية عماد الدين دمحم رفعت 0
 8 3 ايمان ايمن عبد المنعم عبد ربه 2
 23 3 أيه حسنين عبد الغفار حسنين 3
 1 8 زهراء على أنور على حجاب 4
 3 12 دمحم كريم شهد دمحم السيد 5
 6 17 هبه دمحم عبد الرحمن عبد الهادى 6
 1 18 اروى سعيد شوقى امين 7
 2 18 اسراء بالل دمحم ابراهيم 8
 3 18 االء رضا جودة دمحم ابراهيم 9
 4 18 االء لطفى السيد رفاعى 01
 5 18 ايمن دمحم السيدايه  00
 6 18 ايه دمحم ممدوح دمحم 02
 7 18 امنية رجب احمد مجاهد 03
 8 18 انجى السيد فتحى محمود 04
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 14 18 رضوى ايمن عبد النبى  21
 16 18 سلمى سعيد عبد القوى دمحم 20
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 19 18 سماح محمود محمود مدنى 24
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 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

 

  
 إصم الطالب ركم شعبت

 صيف محمد صعد الدًً 0 01

 صيف محمد محمد عبدالضالم 2 01

 عبدامللصىد شادي محمد صيد 6 01

 محمد شريف محمد صعيد 8 01

 شهاب محمد مصطفى حضين 01 01

 صبري عسث هبيه 01 01

 عبدالرحمً اصامت عبدالرحمً 8 01

 عبدالرحمً جمال محمد احمد 00 01

 عبدالرحمً حضام مصطفى 02 01

 عبدالرحمً رزق كامل احمد 01 01

 عبدالرحمً صعيد معىض 08 01

 عبدالرحمً صيد محمد الضباعي 09 01

 عبدالرحمً عطيه محمد صعيد 21 01

 عبدالرحمً محمد إصماعيل 2 01

 عبدالرحمً مصطفى عبدالرحمً 02 01

 عبدالرحمً هاصر فريد 01 01

 عبدالرحمً هاوي ابىبكر  01 01

 محمد باهر عبدالعظيم  00 21

 محمد بشير محمد مصطفى 02 21

 محمد بهاءالدًً محمد 01 21

 محمد جمال محمد حضً 06 21

 محمد حضام رصالن حضين 08 21



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

 

 إصم الطالب ركم شعبت  

 محمد راض ي عبدالهادي 9 21

 محمد صامح صبحي 01 21

 البشري محمد صعد الضيد  08 21

 محمد طارق محمد عبدالحميد 0 26

 محمد عادل كمال غىيمي 1 26

 محمد عبدالحميد عبدالعاطي 7 26

 محمد عبدالرحمً عبدالرؤوف 01 26

 محمد عبدالغفار عبدالفتاح 06 26

 محمد عبدالىاصر محمد محمد 20 26

 محمد علي محمد حىفي 8 27

 محمد عماد الضيد الصادق 01 27

 محمد فارش عبدالفتاح علي 08 27

 محمد فرج عبدالعظيم 09 27

 ًىصف صعيد علي احمد 2 11

 ًىصف عبدهللا محمد إبراهيم 9 11

 ًىصف عالء علي حضً  01 11

 ًىصف عمر علي عسب 06 11

 ًىصف محمد احمد محمد 09 11

 ًىصف محمد صابر علي 21 11



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

 16شعبت 
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 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 
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11شعبت   

  



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 
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10شعبت   

  



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

12شعبت   

  



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

11شعبت   

  



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

11شعبت   

 

  



 أصماء طالب الفركت ألاولى بىين املىلطعين عً الحضىر 

 (أحمد عادلشعب د.أحمد نجيب و د.) % في مادة الكرة الطائرة011بيضبت غياب 

 11شعبت 

 


