
                                                                                                                    كلية التربية الرياضية  
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (              شئون التعليم والطالب 

 م ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               
 

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  ابتسام عمرو فكيه منصور  4001 1

  ابتسام محمد رضا على  4002 2

  ابتسام محمد عبدالحليم على  4003 3

  ابتهال محمود عبدالظاهر عبدالحميد  4004 4

  اروه محمد عبدالعزيز مصطفى السيد  4005 5

  اروى احمد عبدالخالق سالم نايل  4006 6

  اروى حامد محروس محمد  4007 7

  عبد الرحمنشحاته اروى عادل محمد   4008 8

  اروى محمد على عبدالرحمن على  4009 9

  اسراء اسامه احمد عفيفى السعدنى  4010 10

  محمد بيومىاسراء اشرف   4011 11

  اسراء بالل محمد ابراهيم  4012 12

  اسراء حسن حلمى حسن شحاته  4013 13

  اسراء خالد احمد محمد  4014 14

  اسراء زكريا كمال عبدالرحمن  4015 15

  اسراء سامح محمد محمود عفيفى خير هللا  4016 16

  اسراء عاطف محمد عبدالفتاح خليل  4017 17

  اسراء فارس سعيد اسماعيل جلهوم  4018 18

  اسراء مجاهد حلمى مجاهد  4019 19

  اسراء محمد زين العابدين على بدوى  4020 20

  اسراء مصطفى احمد محمد  4021 21

  اسراء هانى فتحى عبدالعال درشه  4022 22

  اسماء احمد محمد قمر  4023 23

  اسماء جوده سيد احمد  4024 24

  اسماء رزق محمد عبدالحليم سالم  4025 25

  اسماء طارق السيد طنطاوى سليم طنطاوى  4026 26

 رياضة مائية –مسابقات الميدان  اسماء محمد عبدالحاكم ابوالنجا  4027 27

  اسماء يوسف عبدالعلىم بيومى زايد  4028 28

  اسيل السيد محمد عبدالوهاب محمد شرف الدين  4029 29

  اشرقت عاطف السيد عبدالرحمن غالى  4030 30

  اشرقت محمد فواد محمد الليثى  4031 31

  افنان محمود احمد محمد  4032 32

  االء ابراهيم حسن محمد ابوالوفا  4033 33

  مصطفى الحلواتى االء طارق محمد السيد  4034 34

 ( 1الرياضة المائية ) سباحة  االء عبدالعزيز السيد يسن  4035 35

  االء عبدالغنى جاسر عبدالغنى  4036 36

  االء لطفى السيد رفاعى دبور  4037 37

  االء محمد احمد مدبولى متولى  4038 38

  معبدفرغلىاالء مصطفى سيد   4039 39

  الشيماء محمد ابراهيم عبدالرازق  4040 40

                                                            يعتمد                                                                                                                                                            

 عميد الكلية       ة                         وكيل الكلي                                        المسجل                     ش. ط            
 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   

  
        

 ) أ.د/ اسامة صالح فؤاد (       احمد المغاورى مروان(        ) أ.د/                                                                                 



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية  
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (              شئون التعليم والطالب 

 م ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022عام الجامعى فى ال                              
 

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  الهام وليد احمد اسماعيل الوكيل  4041 1

  امانى اسامه عبدالعظيم عشماوى حجاب  4042 2

  امانى خالد محمد ابوالفتوح عبدالحليم  4043 3

  امانى محمد صالح الدين على ابراهيم  4044 4

 ( رياضيات المضرب )تنس طاولة امل خالد سيد عبدالرازق الحادى  4045 5

  امل عيسى زكى محمد حمزة  4046 6

  امل وحيد محمد بحيرى عواد  4047 7

  امنيه السيد محمد عوض الشناوى  4048 8

  امنيه عبدالرحمن جمال عبدالرحمن  4049 9

  اميره احمد عبدالنبى احمد  4050 10

  اميره خالد عبدالعظيم عشماوى حجاب  4051 11

  اميره رمضان داود كمال عبدالعزيز  4052 12

  اميره زياد احمد حمدى محمد بربش  4053 13

  اميره سعيد عبدالحميد موسى سيد احمد  4054 14

 (الرياضة المائية ) سباحة  اميره محمد السيد ابوالمعاطى  4055 15

  اميره محمد فوزى محمود  4056 16

  ابراهيم عطيه ابراهيم حمودةامينه   4057 17

  امينه نبيل عبدالجيد عابد محمد عبدالفتاح  4058 18

  ان شوقى خليل عراقى  4059 19

  انتصار ناصر محمد عبدالحميد  4060 20

  اهداب اكرم يونس البغدادى  4061 21

  ايسل عصام محمد ابراهيم عماره  4062 22

  ايمان احمد ابوسريع عبدالمومن  4063 23

  حسن عبدالرحمنايمان السيد احمد   4064 24

 الجمباز الفنى ايمان ايمن عبدالمنعم عبدربه البربرى  4065 25

  ايمان حاتم على احمد خطاب  4066 26

  ايمان صبرى ابراهيم عبدالبارى  4067 27

  ايمان عبدالحميد حسين عبداللطيف  4068 28

  ايمان عبدالمنعم عبدالجيد السيد النساج  4069 29

  ايمان عمرو مصطفى عبدالمجيد نصير  4070 30

  ايمان محمد السيد محمد  4071 31

  ايمان محمود عبدالجواد محمد الزيات  4072 32

  ايمان وليد عبدهللا امين السيد  4073 33

  ايناس اشرف عبدالنبى سيد  4074 34

  ايناس يسرى ابوالفتوح محمد مصطفى  4075 35

  ايه ابوالسعود عبدالمعبود محمود محمد تهامى  4076 36

  الجندىايه احمد على عبدالحليم على   4077 37

  ايه اسامه عبدالرحمن محمد اللبودى  4078 38

  ايه ايمن محمد السيد  4079 39

  ايه جمال راضى عبدالحميد  4080 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                            

 عميد الكلية                              ش. ط                المسجل                                                        وكيل الكلية    
 ورئيس عام االمتحانات            لشئون التعليم والطالب                             

  
        

 ) أ.د/ احمد المغاورى مروان(               ) أ.د/ اسامة صالح فؤاد (                                                                              



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية  
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (              شئون التعليم والطالب 

 م ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022عام الجامعى فى ال                              

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  ايه حسنين عبدالغفار حسنين  4081 1

  ايه رزق السيد رزق حجازى  4082 2

  ايه صبحى ناصر محمد  4083 3

  ايه عصام الدين محمد عمران نوار  4084 4

  ايه فهيم عزيز الدين محمد  4085 5

  ايه محمد عبدالرحمن حافظ  4086 6

  ايه محمد ممدوح محمد  4087 7

  ايه نبيل على السيد  4088 8

  ايه ياسر محمد امين العرضى  4089 9

  بسمله احمد محمود سعد محمد سالم  4090 10

  بسمله سامح محمد عبدالقادر البربرى  4091 11

  بسمله على عبدهللا قطب  4092 12

 رياضيات المضرب )تنس طاولة على عبدالعال عبدالعزيزبسمه حسينى   4093 13

  بسمه سعيد عبدهللا محمد ابراهيم  4094 14

  بسنت محمد السيد محمد حسين  4095 15

  بسنت هانى عبدالمنعم غنيم  4096 16

  تسنيم احمد حسن محمود عبدهللا  4097 17

  تسنيم اشرف عبدالمنعم محمد حسن  4098 18

  تسنيم محمد رشاد سليمان  4099 19

  تسنيم محمد محمد سليمان  4100 20

  تغريد سعيد احمد سعيد شحاته  4101 21

  تقى اسامه احمد احمد نصار  4102 22

  تقى اشرف جوده احمد السيد  4103 23

  تقى اشرف عبدالرحمن محمدى محمد  4104 24

  تقى اشرف فاروق عثمان  4105 25

  تقى محمد كامل محمد  4106 26

  تقى محمد مجدى محمد علىوه  4107 27

  على على الشريف تقى محمد نجيب  4108 28

  تقى ياسر محى الدين حسين محمد  4109 29

  جانو بولس مرقص فارس كرام  4110 30

  جنه محمد سعيد احمد  4111 31

  جنه وليد صبحى عبدالحميد  4112 32

  جينا مدحت رشدى عطا  4113 33

  جيهان طارق عبدالسالم سعيد زياده  4114 34

  حبيبه احمد محمد فاضل  4115 35

 ( 1الرياضة المائية ) سباحة         البربرىحبيبه اسامه عباده احمد   4116 36

  حبيبه حجازى احمد على حجازى  4117 37

  حبيبه طارق محمد عبدالصمد حجاب  4118 38

  حبيبه عبدالرحمن عبدالقادر مغاورى  4119 39

  حبيبه محمد احمد محمود زهره  4120 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                               

 عميد الكلية                           وكيل الكلية                                                  ش. ط                المسجل               
 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   

  
        

 ) أ.د/ اسامة صالح فؤاد (   احمد المغاورى مروان(       ) أ.د/                                                                                        

 



 

                                                                                                                    كلية التربية الرياضية  
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (              شئون التعليم والطالب 

 م ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  حسينحبيبه ناصر سيد   4121 1

  حبيبه نصر امام محمد  4122 2

  حسناء عبدهللا حسن سعد عطيو  4123 3

  حكمت عبدالباسط يوسف ابراهيم ابوالدهب  4124 4

  حنان احمد صبحى احمد متولى  4125 5

  حنين حاتم حسن عبدالحليم الحط  4126 6

  حنين حسام الدين حسين جنيدى  4127 7

  خلود خالد محمد السيد حفنى  4128 8

  عبدهللاخلود خالد محمود   4129 9

  خلود عمر عبداللطيف سالم عمر  4130 10

  خلود محمد شوقى محمد عبدالرازق  4131 11

  خلود مسعد عواد محمد  4132 12

  داليا اسامه محمد سيف الدين  4133 13

  داليا عبدالرحمن عبدالمقصود عبدالوهاب  4134 14

  داليا محمد محمود محمد سيد احمد  4135 15

  دعاء خالد احمد السيد سليمان  4136 16

  دعاء محمد فواد رفاعى محمد  4137 17

 مسابقات الميدان و المضمار دنيا حسن يوسف حسن السيد  4138 18

  دنيا حسين مصطفى السيد خفاجى  4139 19

  دنيا صابر محمد عامر ابراهيم  4140 20

  دنيا على عبدالمحسن محمد على  4141 21

  دنيا محمد صادق محمد  4142 22

 مسابقات الميدان و المضمار -رياضيات المضرب  دينا رضا ابراهيم رضا  4143 23

  دينا محمود ابراهيم محمد ابراهيم مطر  4144 24

  رؤى احمد محمد رضا جوده عبد ربه  4145 25

  رانيا احمد شوقى احمد محرم  4146 26

 ( 1الرياضة المائية ) سباحة  رانيا جمال احمد محمد صالح  4147 27

  رانيا صبحى مرسى عبدالسالم  4148 28

  هللارانيا عادل سعيد خلف   4149 29

  راويه اسامه حسن خليل  4150 30

  رجاء ايهاب السيد عبدهللا احمد  4151 31

  رحاب احمد عبدالغفار محمد شحاته  4152 32

  رحاب احمد مصطفى احمد  4153 33

  رحاب حسين عبدالفتاح احمد  4154 34

  رحمه احمد السيد محمد نور  4155 35

  رحمه ايمن احمد حسين سرور  4156 36

 رياضيات المضرب )تنس طاولة ( رحمه حسن عبدالعظيم مغاورى  4157 37

  رحمه ضياء الدين عبدالفتاح طه  4158 38

  رحمه طاهر عبدالمقصود ابراهيم  4159 39

  رحمه عادل عبدالمنعم احمد صالح  4160 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                                     

 يد الكليةعم             وكيل الكلية                                                              ش. ط                المسجل                     
 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   

  
        

 () أ.د/ اسامة صالح فؤاد             ) أ.د/ احمد المغاورى مروان(                                                                                     



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية  
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (              شئون التعليم والطالب 

 م ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  رحمه عالءالدين محمد لطفى التالوى  4161 1

  رحمه محمد عادل محمود عبدالجليل  4162 2

  احمد بخيت ابوزيدرحمه مصطفى   4163 3

  رضوه عيسى غمرى عبدهللا غمرى  4164 4

  رضوى اشرف الغمرى حسن  4165 5

  رضوى ايمن عبدالنبى عبدالعزيز  4166 6

 ( 1الرياضة المائية ) سباحة  رضوى جمال حسن محمد احمد  4167 7

  رضوى حسن محمد حسن  4168 8

  رضوى عبدالناصر السيد عبدالمنعم سيف النصر  4169 9

  حنفى عبدالواحد العماوىرضوى عبدالواحد   4170 10

  رفيده غريب يوسف عبدالحى الباجورى  4171 11

  رقيه عالء الدين ابراهيم محمود  4172 12

  رنا اشرف فتحى امين  4173 13

  رنا السيد عطا عبدالرازق  4174 14

  رنا امجد عيد محمد حديد  4175 15

  رنا ايمن عبدهللا على عبدالعزيز  4176 16

  رنا محمد احمد توفيق رمضان  4177 17

 ( 1الرياضة المائية ) سباحة  روان ايمن احمد محمود  4178 18

  روان ايهاب رضا محمد النجار  4179 19

  روان حسين عبدالرحمن حسن  4180 20

  روان حمدى خالد السيد عبدالعال  4181 21

  روان رضا رمضان عبدالعاطى  4182 22

  روان سعيد عيسى محمدى  4183 23

  روان عماد الدين سمير محمد  4184 24

  محمود عبدالهادى الغباشىروان عمرو   4185 25

  روان محمد دياب عبداللطيف  4186 26

  روضه احمد عبدهللا محمد احمد  4187 27

  روضه عبدهللا رفاعى حسن  4188 28

  روضه محمد محمد شعبان الليثى  4189 29

  روميساء عادل عبدالرحمن شبل  4190 30

  رويدا وجيه حسن محمد مصطفى  4191 31

 رياضيات المضرب )تنس طاولة ( ريحان بهاء الدين عبدالحميد حميد  4192 32

  ريم رضا ابراهيم ذكى سرور  4193 33

  ريم رضا محمد عبدالعزيز  4194 34

  ريم عطيه سعيد عطيه  4195 35

  ريم محمد على عبدالفتاح محمد  4196 36

  ريهام فرج عبدالسالم زيدان  4197 37

  ريهام محمد السعداوى محمد  4198 38

  زينات وجيه عبدالعزيز محمد  4199 39

  عبدالخالق خليفه ايوب زينب اشرف  4200 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                                

 عميد الكلية    ش. ط                المسجل                                                      وكيل الكلية                                  
 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   

  
        

 ) أ.د/ احمد المغاورى مروان(               ) أ.د/ اسامة صالح فؤاد (                                                                                 



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية  
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (                        شئون التعليم والطالب 

 م ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  زينب السيد محمود السيد محمود  4201 1

  زينب محمود محمد العزب الجد  4202 2

  زينب مختار يونس يونس محمود  4203 3

  عبدالفتاح عبدالغنى محمد الدوبىزينب مصطفى   4204 4

  ساره احمد السيد احمدابراهيم المرقى  4205 5

 مسابقات الميدان و المضمار ساره امين ابراهيم امين احمد  4206 6

  ساره انور عبدهللا السيد احمد  4207 7

  ساره سامح احمد محمود زعية  4208 8

  سالى احمد فواد دسوقى  4209 9

  سالى محمد حمدى عبدالعال  4210 10

  سلمى احمد عفيفى على السيد  4211 11

  سلمى حمدى حسين عبدالعال حسن  4212 12

  سلمى سمير احمد سيد  4213 13

 الجمباز الفنى   سلمى عادل حسين مصطفى  4214 14

  سلمى عاطف عاشور عبدالعزيز عبدالغفار  4215 15

  سلمى عباس فتحى عباس سالم نوح  4216 16

  سلمى عبدالعزيز السيد عبدالحميد يحى  4217 17

  محمد عبدالحليم عبدهللاسلمى   4218 18

  سلمى محمود ابراهيم محمود السيد  4219 19

  سلمى هانى احمد احمد عثمان  4220 20

  سما عبدالرحمن احمد عبدالعظيم سالمه  4221 21

  سما عبدهللا مصطفى محمد  4222 22

  سما محمد ابوزيد محمد  4223 23

  سما محمد عبدهللا الصالحى  4224 24

  قرطام سماء ابراهيم الدسوقى حسين سعيد  4225 25

 مسابقات الميدان و المضمار سماء ابراهيم محسب ابراهيم حسن  4226 26

  سماح محمود محمود مدنى  4227 27

  سمار شحاته محمد شحاته زيدان  4228 28

  سمر موسى ابراهيم موسى خليل  4229 29

 ( 1الرياضة المائية ) سباحة  سميره تامر محمد محمود عبدالشافى  4230 30

  عبدالفتاح سناء محمد ابراهيم محمد  4231 31

  سهر محمود عبدالعزيز السيد محمد حارون  4232 32

  سهيله عصام عبدالعزيز محمد سليم  4233 33

  سهيله عالء الدين فتحى احمد عامر  4234 34

 مسابقات الميدان و المضمار سهيله وليد عاطف زكى بسيونى  4235 35

  سيمون عاطف حلمى فهيم لطفى  4236 36

 التربية الرياضيةاصول  شاهندا هشام سعيد امام  4237 37

  شروق ابراهيم فتحى عباس  4238 38

  شروق احمد محمد احمد  4239 39

  شروق اشرف ابراهيم محمود عماره  4240 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                               

 عميد الكلية    ش. ط                المسجل                                                        وكيل الكلية                                
 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   

  
        

 ) أ.د/ اسامة صالح فؤاد (       ) أ.د/ احمد المغاورى مروان(                                                                                        



 

                                                                                                                    الرياضيةكلية التربية    
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (              شئون التعليم والطالب 

 م ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  شروق السيد محمد عوض  4241 1

  شروق سعيد كمال سعيد  4242 2

  شروق شاكر سيد طوخى عبدالفتاح  4243 3

  شروق صالح ابراهيم عويس  4244 4

  شروق عاطف محمد احمد زناتى  4245 5

  شروق ممدوح عبدهللا محمد سليمان  4246 6

  شروق نادى جمعه عبده  4247 7

  شرين اشرف حسن ابراهيم  4248 8

  شمس اسالم محمود رشاد محمود  4249 9

  شهد احمد محمود عفيفى  4250 10

  شهد اشرف رياض بدر البرماوى  4251 11

  شهد اشرف يحيى عبدالقادر منصور  4252 12

  ايهاب فتحى عبدالفتاح السيدشهد   4253 13

  شهد حلمى محمد صالح حلمى  4254 14

  شهد طارق جمعه السيد  4255 15

  شهد عالء جميل محمد سيد احمد  4256 16

  شهد محمد احمد محمود محمد يحى  4257 17

  شهد محمد حامد محمد  4258 18

  شهد محمد رضا عبدالعزيز محمود النحاس  4259 19

  شهد محمد محمود عبدالعظيم  4260 20

  شهد محمد وفائى السيد دسوقى  4261 21

  شهد وليد محمد محمد مصطفى  4262 22

  شيرين حماده محمد ابراهيم فرج  4263 23

  شيماء اسامه احمد السيد  4264 24

  شيماء اشرف محمد عبدالحميد  4265 25

  شيماء شوقى عبدالحميد احمد  4266 26

  شيماء عاطف السيد محمد الطنانى  4267 27

  شيماء محمد رشاد حسن  4268 28

  صابرين ابوالفتوح احمد ابوالفتوح  4269 29

 مسابقات الميدان و المضمار صفاء صبحى عبدالسالم سليمان حالوة  4270 30

  ضحى ايمن عوض محمد السيد  4271 31

 مسابقات الميدان و المضمار ضحى عمرو عبدالبر محمود كساب  4272 32

  ضى اشرف عامر محمد عامر  4273 33

  عاليا السيد محمد العربى احمد حماده  4274 34

  عزيزه جمال محمد حسنين يوسف عمر  4275 35

  عال عبدالناصر عبدالظاهر محمد خليل  4276 36

  علىاء ايهاب محمد صالح العجمى  4277 37

  علىاء على عبدالمنعم على مرسى  4278 38

  علىاء محمود نور الدين محمد  4279 39

  عهود ناصر محمد طلعت  4280 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                                  

 عميد الكلية           ة                           ش. ط                المسجل                                                       وكيل الكلي
 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   

  
        

 ) أ.د/ احمد المغاورى مروان(               ) أ.د/ اسامة صالح فؤاد (                                                                                



 

                                                                                                                    كلية التربية الرياضية     
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (              شئون التعليم والطالب     
 م ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  عواطف مصطفى محمد العربى  4281 1

  غرام جمعه عبدالخالق الطوخى  4282 2

  حسنغفران احمد صالح عبدالفتاح   4283 3

 رياضات المضرب فاطمة خالد السيد عبدالرحمن نوح  4284 4

  فاطمة عصمت صالح الدين محمد  4285 5

  فاطمه احمد عبدالباقى محمد منصور فضة  4286 6

  فاطمه اسامه احمد ماهر جمعه حسن  4287 7

  فاطمه الزهراء اشرف عبدالفتاح سليمان عبدالفتاح  4288 8

  فاطمه ايمن انور حامد سليم  4289 9

  توفيق ابراهيم توفيق رمضانفاطمه   4290 10

  فاطمه محمد محمد فهمى احمد عتلم  4291 11

  فاطمه وائل كمال احمد  4292 12

  فجر وائل جوهرى محمد جوهرى  4293 13

  فداء نبيل محروس عبدالحميد  4294 14

  فدى ايمن عبدالعزيز عبدالحافظ محمد  4295 15

  فرح رضا عبدالمنعم عبدالمقصود  4296 16

  عواد البشوتىفرح محمد عبدالحميد   4297 17

  فرح هشام محمد محمد قصب  4298 18

  فردوس محمد راتب محمود  4299 19

  فلاير اشرف سيد احمد بخارى  4300 20

  قمر محمد عفيفى محمد  4301 21

  كاميليا رافت محمود عبداللطيف العجمى  4302 22

  كريمه سيد محمد عبدالحليم الشرقاوى  4303 23

 ( 1المائية ) سباحة الرياضة  كنزى وائل لطفى محمود الطوخى  4304 24

  لبنى عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالعزيز  4305 25

  لمياء عبدالغنى محمد عبدالسالم زغلول  4306 26

  لمياء نبيل فتحى محمد عبدالحى  4307 27

  ليلى على عمر الفاروق محمد فخر  4308 28

  ماجده عبدالعال عبدالفتاح عبدالعال  4309 29

  مروه صالح سعيد عوض  4310 30

  عبدالسالم بيومى مريم ابراهيم  4311 31

  مريم احمد حلمى عبدالحميد نوفل  4312 32

  مريم احمد سعيد منصور الشرشابى  4313 33

  مريم احمد سليمان احمد  4314 34

  مريم اسامه السيد وهدان  4315 35

  مريم اشرف محمود ابراهيم احمد  4316 36

  مريم اشرف محمود محمد منصور  4317 37

  مريم السيد حامد حجازى السيد  4318 38

  مريم جمال جوده درويش  4319 39

  مريم حسام الدين محمد محمد على  4320 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                            

 عميد الكلية                             ش. ط                المسجل                                                       وكيل الكلية   
 ورئيس عام االمتحانات     لشئون التعليم والطالب                             

 
        

 ) أ.د/ اسامة صالح فؤاد (   غاورى مروان(       ) أ.د/ احمد الم                                                                                    



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية  
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (              شئون التعليم والطالب 

 م ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  مريم حمدى عبدالعزيز محمود  4321 1

  مريم خالد على ابراهيم ابراهيم  4322 2

  مريم خالد لطفى محمد ابراهيم غنيمه  4323 3

  مريم زكريا جمعه عبدالمقصود  4324 4

  مريم سليم محمد سليم سيد احمد  4325 5

  مريم شريف على محمد  4326 6

  عمر يوسف زعبوطمريم عماد   4327 7

  مريم عيسى سعد عوض هللا يوسف  4328 8

  مريم فوزى حمدى عبدالحليم يوسف  4329 9

  مريم محمد عبدالسالم سالم على  4330 10

  مريم محمد عبدالعزيز الباز  4331 11

  مريم محمد عبدالوهاب عبدالرحمن  4332 12

  مريم محمد فاروق ابراهيم عبدهللا  4333 13

  مريم محمد لطفى محمد شحاته  4334 14

  مريم محمد محمد محمود  4335 15

  مريم محمد محمود محمد عبدالحى  4336 16

  مريم محمود كامل عبدالحميد احمد  4337 17

  مريم مراكبى جوده عبدالباقى  4338 18

  مريم مسعد محمد عفيفى  4339 19

  مريم مصطفى امين محمد  4340 20

  مريم مصطفى عبدالشافى محمد  4341 21

  مريم مصطفى محمود ثاقب  4342 22

  مصطفى محمود عبدالنبى عبدالعال مريم  4343 23

  مريم نادر علىوه محمد  4344 24

  مريم نصر رمضان سعيد  4345 25

 ( 1الرياضة المائية ) سباحة  ملك احمد محمد محمد يوسف  4346 26

  ملك عالء الدين على حسن الشيمى  4347 27

  ملك محمد محفوظ على محمد حرحش  4348 28

  ملك هشام جمال الدين عبدالغنى  4349 29

 مسابقات الميدان دمياسر يوسف بهى مح ملك  4350 30

 ( 1الرياضة المائية ) سباحة  منار احمد محمد محمد يوسف  4351 31

  منار حسانين عبدالفتاح حسانين  4352 32

  منار زكى عبدالكريم زكى عبدالرحمن  4353 33

  منار طارق امام مصطفى حجازى  4354 34

  منار محسن محمد على حسن  4355 35

  احمد امين بكرىمنار محمد عبدالمرضى   4356 36

  منار مصطفى محمود عارف جنديه  4357 37

  منار هانى شعبان محمد  4358 38

  منةهللا اكرم عبدالرحمن السيد  4359 39

  منه هللا احمد عبدالحليم عبدهللا  4360 40

 مسابقات الميدان و المضمار منه هللا احمد محمد نظير احمد محمد  4361 41

                           يعتمد                                                                                                                                                                               

 عميد الكلية      ش. ط                المسجل                                                        وكيل الكلية                                
 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   

  
        

 ) أ.د/ احمد المغاورى مروان(               ) أ.د/ اسامة صالح فؤاد (                                                                                       



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية    
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (              شئون التعليم والطالب   
 االدنىم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة 2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

 مسابقات الميدان و المضمار منه هللا السيد سعيد محمد  4362 1

  منه هللا طارق احمد عطاهلل  4363 2

  منه هللا عبدالكريم محمد حسن رفاعى  4364 3

  منه هللا عرفات عبدالمعز عزت  4365 4

  منه هللا عماد حمدى عبدالعظيم  4366 5

 مسابقات الميدان و المضمار هللا محمد حسن سليمان خربوشمنه   4367 6

 مسابقات الميدان و المضمار منه هللا محمد محمود ياسين  4368 7

 مسابقات الميدان و المضمار منه هللا هانى طه جابر  4369 8

  منه امام عبدالمومن امام شمس  4370 9

  منه ايمن عبدهللا محمد المهدى  4371 10

  محمدمنه خالد حسن محمود   4372 11

  منه محمد على حسانين  4373 12

  منه هشام عبدالفتاح الشافعى خفاجى  4374 13

  منى احمد السعيد على على  4375 14

  منى اشرف سعد عفيفى خليل  4376 15

  منى جمال عبدالعظيم ابراهيم  4377 16

  منى خالد محمد السيد محمد  4378 17

 رياضيات المضرب منى محمد عيد محمد دسوقى  4379 18

  عبدالعزيز عبدالغفارمى عاطف   4380 19

  مى عاطف عبدالمجيد خليفه  4381 20

  مى عاطف محمد مصلحى  4382 21

  مى عبدالحميد عبدالعلىم البركاوى  4383 22

  مى ماهر سيد محمود عرفه  4384 23

  مى محمد بيومى سليمان سابق  4385 24

 مسابقات الميدان و المضمار  - الرياضة المائية  مى محمد صالح عبده محمد حسن  4386 25

  مى مصطفى عبده جمعه  4387 26

  مى ياسر عبدالمنعم مرزوق عجاج  4388 27

  مياده رمضان محمد عفيفى  4389 28

  مياده شريف ابراهيم عبدالرحمن المحالوى  4390 29

  مياده عادل محمد محمود  4391 30

  ميار ابراهيم عمر عبدالاله  4392 31

  ميار حسن صالح غانم سعد  4393 32

  ميار مسعود محمد سعيد على  4394 33

  ميار يحيى رمضان عطية  4395 34

  ميرنا احمد فواد ابراهيم  4396 35

  ميرنا خالد محى الدين الشحات محمد حرزهللا  4397 36

  ميرنا على عبدالتواب على عبدهللا  4398 37

 مسابقات الميدان و المضمار ميرنا مصطفى عثمان عبدالرحمن  4399 38

  ميرهان وليد سامى شمس الدين  4400 39

  عبدالرحمنميسره هالل امين   4401 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                                  

 عميد الكلية       وكيل الكلية                                    ش. ط                المسجل                                                     
 ورئيس عام االمتحانات     لشئون التعليم والطالب                                       

  
        

 ) أ.د/ اسامة صالح فؤاد (              ) أ.د/ احمد المغاورى مروان(                                                                                    



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية  
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (              شئون التعليم والطالب 

 م ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022عام الجامعى فى ال                              

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  ناديه محمد جالل محمد  4402 1

  نانسى خالد سيد يسن محمد  4403 2

  نبيله عاطف على السيد على  4404 3

  نجاه محمد حسن محمد  4405 4

  عبدهللا منصور منصور ندا ابوالمجد  4406 5

  ندا احمد صبحى مصلحى خلف  4407 6

  ندا حسن محمد محمود  4408 7

  ندا حمدى حلمى محمد  4409 8

  ندا زكريا محمود عواد  4410 9

  ندى احمد عابد مسعد عرفه  4411 10

  ندى السيد عبدالمنعم نصر حريره  4412 11

  ندى ايمن محمد مليجى  4413 12

 المائيةالرياضة  ندى خالد علىوه سعيد علىوه  4414 13

  ندى رافت ابراهيم عبدالرحمن  4415 14

  ندى ضياء الدين احمد سيد احمد  4416 15

  ندى طارق محمود عبدالفتاح محمود  4417 16

  ندى عصام عبدالمنعم محمد  4418 17

  ندى على موسى محمد محمد معوض  4419 18

  ندى مجدى عبدالرحمن بحيرى  4420 19

 مسابقات الميدان و المضمار - الرياضة المائية  ندى محمد طه عبدهللا عويس  4421 20

  ندى محمد عبدالرحمن محمد عبدالهادى  4422 21

  ندى محمد عيسى عبدالسالم  4423 22

  ندى ممدوح فضل محمدى  4424 23

  ندى هانى صبرى عبداللطيف  4425 24

  نرمين احمد يحى محمود عيسى  4426 25

  نرمين ايهاب عبدالرحمن سيداحمد  4427 26

 مسابقات الميدان و المضمار عطيهنرمين عبدالرحمن حسن احمد   4428 27

  نرمين كمال على السيد مدين  4429 28

  نغم ماجد محمد عبدالبر السيد  4430 29

  نهال هشام محمد على حجاب  4431 30

  نور ابراهيم سعد احمد  4432 31

  نورا عرفه عبدالرازق احمد  4433 32

  نورهللا محمد مصطفى جودة  4434 33

  نورالهدى محسن محمد عبدالكريم  4435 34

  نوران محمود صالح الدين محمود  4436 35

  نورهان اشرف شاهين محفوظ  4437 36

  نورهان جمال على علىوه حموده  4438 37

  نورهان حسام الدين زكى احمد حجر  4439 38

  نورهان فتحى عبدالقادر محمد احمد  4440 39

  نورهان محمد ابراهيم ابراهيم  4441 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                               

 عميد الكلية                                 ش. ط                المسجل                                                        وكيل الكلية   
 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   

  
        

 () أ.د/ اسامة صالح فؤاد         ) أ.د/ احمد المغاورى مروان(                                                                                       



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية  
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (              شئون التعليم والطالب 

 م ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022عام الجامعى فى ال                              

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  نورهان مصطفى محمود عوض  4442 1

  نورهان هانى تقى احمد بخيت  4443 2
  نورهان هانى محسن عبدالرحمن محمد  4444 3
  نورهان وليد سعيد رضاض  4445 4
  نورين وليد نصار يوسف خاطر  4446 5
  نيره اسالم السيد زايد  4447 6
  نيره مصطفى محمد مصطفى  4448 7
  هاجر ابراهيم اسماعيل محمد  4449 8
  هاجر احمد محمد نجيب عبدالبصير  4450 9

  هاجر السيد عبدالعظيم سليمان  4451 10
  هاجر جمال صبحى عبدالحميد حسن  4452 11
  هاجر رضا عبدالحليم عبدالنبى  4453 12
  هاجر عماد عبدهللا السيد  4454 13
  هاجر محمد عادل مصطفى البكرى  4455 14
  هاجر مصطفى محمد ابراهيم  4456 15
  هاجر وسام عبدالسالم عبدالسالم على  4457 16
  هاله وائل السيد عبدالعزيز  4458 17
  هاله وليد سيد رمضان  4459 18
  هايدى عادل عبدالهادى احمد الشافعى  4460 19
  الدينهايدى هانى مصطفى على   4461 20

 )سباحه( الرياضة المائية هبه عصام محمد الهادى  4462 21
  هبه محمد ابراهيم عبداللطيف حماده  4463 22
  هدى احمد ابراهيم احمد على  4464 23
  هدى طارق عبدالمنعم محمد هيبه  4465 24

  هدى على بكرى على  4466 25

  هدى مدحت محمد حسن  4467 26

  هدير وليد السيد محمود محمد  4468 27
  صابر عبدالنبى هنا حسين  4469 28
  هناء سمير محمد الهادى  4470 29
  هند حازم حسنى عبدالرازق  4471 30
  وداد هشام المتولى السيد  4472 31

  ورده محمد احمد صبرى محمد محمد  4473 32

  وسام السيد حماده الشافعى  4474 33
 )سباحه( الرياضة المائية وفاء احمد عبدالروف عبدالقادر حويت  4475 34
  الجزار وفاء نصر نبيل نصر  4476 35
  وفاء هانى فتحى ابراهيم ابوشوك  4477 36
  يارا اسامه السيد نبية مرزوق  4478 37

  يارا زهوى محمد محمد احمد  4479 38

 مسابقات الميدان و المضمار يارا شريف احمد امام محمد  4480 39
  يارا عبدالمعز جمال عبدالمعزشاهين  4481 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                            

 عميد الكلية  المسجل                                                      وكيل الكلية                                       ش. ط               
 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                  

  
        

 ) أ.د/ احمد المغاورى مروان(               ) أ.د/ اسامة صالح فؤاد (                                                                                 

 



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية  
              شئون التعليم والطالب 

 
 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (                               

 م ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               
 
 

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  ياسمين خالد ابراهيم عبدالسالم السيد  4482 1

  ياسمين خالد عبدالوهاب متولى محمد  4483 2

 مسابقات الميدان و المضمار - الرياضة المائية  سيد هاشم طلبهياسمين   4484 3

  ياسمين صالح عطا ابراهيم عبده  4485 4

 رياضيات المضرب ياسمين صفوت السيد عبدهللا عبدالوهاب  4486 5

  ياسمين محمود درديرى البساطى عبدهللا يوسف  4487 6

 الرياضة المائية يمنى طارق سيد محمد الصغير  4488 7

  بشرى بطرس جندى يوستينا امجد  4489 8

9 4490    

10 4491    

40 4492    

                           يعتمد                                                                                                                                                                                

 عميد الكليةوكيل الكلية                                                                              ش. ط                المسجل                  
 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   

  
        

 ) أ.د/ اسامة صالح فؤاد (     ) أ.د/ احمد المغاورى مروان(                                                                                          

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                    كلية التربية الرياضية   

 (  باقونكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )                شئون التعليم والطالب   

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 

 مواد تخلف الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

 رياضات المضرب  ايه محمود عبدالجيد عبدالغنى 4495 1

 دينا ابراهيم عبده راشد 4496 2
مبادىء  -الرياضات المائيه  - االسس العلميه لالدارة الرياضية 

 فسيولوجيا الرياضية)
 طرق تدريس التربيه الرياضيه  -جمباز فنى   رحمه سمير عطيه عبدالواحد الحفناوى 4497 3

 مبادىء فسيولوجيا  -جمباز فنى   ساندى كرم هللا ابراهيم على احمد 4498 4

 طرق تدريس التربيه الرياضيه  -جمباز فنى   صالح سما حمدى سالمه 4499 5

 جمباز فنى   سماح جمال جودة محمد عطاهللا 4500 6

 جمباز فنى   سمر حمدى عبدهللا عزازى حسن 4501 7

 كارين غطاس صادق عبده 4502 8
طرق تدريس  -رياضات المضرب()  -االسس العلميه لالدارة الرياضية 

 التربيه الرياضيه 
  2كرة اليد -الرياضات المائيه  منةهللا وليد فتحى امين ابراهيم 4503 9

  1طرق تدريس التربيه الرياضيه  نبيله عمرو طلعت شعبان 4504 10

11 4505 
 ندى ياسر محمد جالل

العروض  -الرياضات المائيه  -االسس العلميه لالدارة الرياضية 
 -جمباز فنى   رياضات المضرب  -المنازالت  -والمهرجانات الرياضيه

 - 2كرة السله -علم النفس الرياضى -طرق تدريس التربيه الرياضيه 
 سابقات الميدان م - مبادىء فسيولوجيا الرياضية - 2كرة اليد

12 4506 

 نورهان صالح السيد محمد منسى

العروض  -الرياضات المائيه  -االسس العلميه لالدارة الرياضية 
رياضات المضرب  -جمباز فنى   -المنازالت   -والمهرجانات الرياضيه

كرة  -علم النفس الرياضى - 1طرق تدريس التربيه الرياضيه  -
مسابقات الميدان  -مبادىء فسيولوجيا الرياضية - 2كرة اليد - 2السله

 والمضارب 
 رياضات المضرب  ياسمين رافت السيد عربى عيد 4507 13

 ================ ياسمين سامح صالح فواد 4508 14

15 4509   
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