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

 مواد تخلف الفرقة االولى فصل اول فصل اول مواد تخلف الفرقة الثانية االســـــــم رقم الجلوس  م

   ابتهال مجدى محمود علىوه  6001 1

  الغطس -الرياضات المائيه )كره الماء  احسان عبدالحميد عبدهللا شريف  6002 2
   احسان لطفى احمد محمود البمباوى  6003 3

   احالم صابر دسوقى عبدالمجيد  6004 4

  جمباز فنى   احالم طاهر مهدى عبده طيطه  6005 5

   اروى بهاء السيد شاكر  6006 6
   اروى محمد عوض عبدالمجيد  6007 7
   ربيع احمد الشلقانىاسراء احمد   6008 8
   اسراء اشرف على احمد عبدالرحمن  6009 9

   اسراء ايمن عبدالفتاح حسن اسماعيل  6010 10

   اسراء عادل عبدالمجيد محمد احمد  6011 11
   اسراء عبدهللا عبدالرحمن احمد  6012 12

   اسراء عصام محمود محمود عبدالعال  6013 13
   اسراء عالء عبدالعال محمد  6014 14
   محمد السيد اسماعيل خفاجىاسراء   6015 15
   اسراء محمد السيد مصيلحى السيد  6016 16
   اسراء محمود عبدالهادى عبدالعزيز  6017 17
   اسراء مرزوق احمد محمدالمنسى  6018 18
   اسراء هانى فتحى عبدالفتاح على  6019 19
   اسراء وليد عبدالجليل على  6020 20
   اسراء يوسف عبدالحفيظ يوسف بندارى  6021 21
   اسماء ابوبكر مختار عبدالمقصود  6022 22
   اسماء اشرف مشرف فرحات  6023 23
   اسماء السيد رجب شعبان الشاذلى  6024 24
   اسماء امام محمد خليل محمد  6025 25
   اسماء جابر علىوه محمد حنفى  6026 26
   اسماء خالد عباس خالد  6027 27
   اسماء رضا محمود هاشم على  6028 28
  مبادىء فسيولوجيا الرياضية اسماء رضا مهدى سالم دالى  6029 29
   اسماء مبروك عزالعرب الغرابلى  6030 30
   االء اسالم احمد فواد اسماعيل  6031 31
   االء السيد محمد احمد عبدالبر  6032 32
  مبادىء فسيولوجيا الرياضية االء امين عبدالفتاح عبدالمجيد  6033 33
   االء حلمى ابوالفتوح على شعيب  6034 34
   عبدالحميد عبدالخالقاالء عبدالخالق   6035 35
   االء محمود جوده عبدالفتاح  6036 36

   الزهراء محمد عبدالباقى اسماعيل  6037 37
   الزهراء ناصر محمود محمودعبدالكريم  6038 38
   الشيماء جميل فتحى السيد  6039 39

   الشيماء يحى الفى حفنى االلفى  6040 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                                  

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

 
      

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

 
 
 
 



 
                                                                                                                    كلية التربية الرياضية 
              شئون التعليم والطالب 

                                            
 )  مستجدون  ( الثالثةكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة                                          

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

 تخلف الفرقة االولى فصل اولمواد  فصل اول مواد تخلف الفرقة الثانية االســـــــم رقم الجلوس  م

   امال مدحت عبدالغنى محمد على  6041 1
   امانى السيد ابراهيم السيد خميس  6042 2
   امانى ايمن محمد عوض سالم  6043 3
   امانى شريف عربى سعيد  6044 4
   امانى عادل صابر احمد  6045 5
   امانى محمود نجيب ابراهيم  6046 6
   امنية محمد محمد ابراهيم العطار  6047 7
   امنيه سعيد رزق عبدالرازق النجا  6048 8
   امنيه صبرى فوزى امين  6049 9

   امنيه محمد عطيه عبدالسالم سعد  6050 10

   اميرة خالد فرج ابوزيد فرج  6051 11
   اميرة عفيفى السيد عبدالباقى الكومى  6052 12

   اميره انور احمد موسى  6053 13
   اميره جمال سعيد عبدهللا احمد  6054 14
   ابراهيم اميره صفى محمود  6055 15
  مبادىء فسيولوجيا الرياضية اميره فرج شديد عبدالحميد محمود  6056 16
   اميره ممدوح عبدالعزيز سليمان  6057 17
   امينة رجب احمد مجاهد  6058 18
  طرق تدريس التربية الرياضية امينه عادل فرحات سليمان  6059 19

   انتصار عبدالرازق عبدالجواد محمود على  6060 20
   عبدالمولى ابراهيم ايات ابراهيم  6061 21
   ايات احمد ابراهيم عبدالمقصود محمد  6062 22
   اية احمد عبدالمحسن محمد عبدالمعطى خليفة  6063 23
  ( االسكواش -رياضات المضرب )الريشه الطائره  اية ايمن اسماعيل عبدالمنعم  6064 24

   اية محمد مغازى السيد يونس  6065 25
   ايثار خالد السيد عبدالعال  6066 26
   ايثار على رمضان محمد  6067 27
   ايمان احمد زكريا مغاورى محمد  6068 28
   ايمان احمد عبدهللا منصور  6069 29
   ايمان اشرف رمضان شربينى  6070 30
   ايمان اشرف صبحى صادق سليمان  6071 31
   ايمان جميل فتحى السيد  6072 32
   ايمان حسنين السيد عبدالوهاب  6073 33
   ايمان خالد حسين عبدالحميد  6074 34
   ايمان ربيع ابراهيم عبدالحليم  6075 35

   ايمان فرج السيد فرج  6076 36
  مبادىء فسيولوجيا الرياضية ايمان محمد اسماعيل محمد احمد  6077 37
   ايمان محمد فهمى البهنسى  6078 38
   ايناس حسين عبدالهادى محجوب  6079 39
   ايه ابوالنصر محمد منصور محمود  6080 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكليةوكيل الكلية                                                      ش. ط                المسجل                                              

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

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

  
 
 



 

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

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

 مواد تخلف الفرقة االولى فصل اول فصل اول مواد تخلف الفرقة الثانية االســـــــم رقم الجلوس  م

   ايه احمد ابراهيم احمد  6081 1
 كرة قدم  ايه رمضان عبدالحميد راغب  6082 2
  مبادىء فسيولوجيا الرياضية عمر عبدالعزيز ايه صبحى  6083 3
   ايه عاشور ابراهيم محمود  6084 4
   ايه عبدالعال عبدالمنعم محمد  6085 5
   ايه عبدهللا السيد عبدالرحمن  6086 6
   ايه عبدهللا سالم ابراهيم النواوى  6087 7
   ايه عبدالهادى محمد عبدالهادى على  6088 8
   ايه فتيان سعيد عامر  6089 9

   فيصل عبدالقادر سليمان النجارايه   6090 10
   ايه محمود محمد الطوخى منسى  6091 11

   ايه مصطفى عبدالمنعم محمد عفيفى  6092 12
   ايه يسرى عبدالجيد محمد امام عماره  6093 13
   بثينه السيد احمد عثمان  6094 14
   بثينه محمد عبدالفتاح اسماعيل  6095 15
   بسملة محمود على عطيه هللا على  6096 16
   بسمله امجد احمد عبدربه سليمان  6097 17
 (1الرياضة المائية )سباحة  بسمله حازم احمد مرسى ابوالحسن  6098 18
   بسمله ناصر محمد عبدالغنى  6099 19
   بسمه سعد عبدالعزيز نصر نصار  6100 20

   بسمه عامر سيد عامر  6101 21
   بسمه عبدالحكيم عبدالجواد محمود الوكيل  6102 22
   عبدالغنى سروربسمه نشات عبدالعلىم   6103 23
   بسمه وليد رياض عبدالغنى  6104 24
  مبادىء فسيولوجيا الرياضية بسنت جمال محمد فراج  6105 25
   بسنت محمد اسماعيل عبدالخالق  6106 26
   بسنت ناصر عبدالحميد الغرباوى  6107 27
   بسنت وليد سعيد عباس  6108 28
  الرياضيةاالسس العلميه لالدارة  بغداد محمد عطوه عبدالمقصود  6109 29
   تسنيم سمير محمد عبدالحميد فرج  6110 30
   تسنيم محمد عبداللطيف محمد  6111 31
   تقى محمد رجب حسن عيسى  6112 32
   تقى محمد عباس ابراهيم الطوخى  6113 33
   تقى محمد مبروك احمد  6114 34
   تقى ناصر عبدالفتاح حسن  6115 35

   جاسمين اسالم عبدالعزيز فهمى متولى  6116 36
   مرسى فاروق السيد محمد جنة هللا  6117 37
   جنة محمد عدوى عبدالهادى محمد  6118 38
   جهاد صابر محمد عبدالعظيم  6119 39
   جهاد صالح فرج محمود ادريس  6120 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

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

 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                    كلية التربية الرياضية     
 )  مستجدون  ( الثالثةكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة               التعليم والطالبشئون  

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

 مواد تخلف الفرقة االولى فصل اول فصل اول الفرقة الثانية مواد تخلف االســـــــم رقم الجلوس  م

   جهاد طارق على السيد على خلف  6121 1
   جهاد مهدى شعبان مهدى بكر  6122 2
   حبيبة اشرف احمد احمد  6123 3
   حبيبة انور عوض نجم  6124 4
   حبيبة حسين درويش قاسم  6125 5
   حبيبة عصام ابراهيم على  6126 6
   محمود المالححبيبه حسين عبدالحميد   6127 7
   حبيبه خالد يوسف احمد  6128 8
   حسناء ايمن محمد عبدالعظيم درويش  6129 9

   حسناء طارق على عبدالباقى  6130 10

   حسناء عادل على عبدالعزيز محمد  6131 11
   حنان رضوان احمد زكى محمد  6132 12

   حنين عبدالمجيد سيد احمد سيد احمد  6133 13
   خلود جمال مسلم ابراهيم  6134 14
   خلود خالد محمد عبدالجليل  6135 15
   خلود محمد عبدالحميد حسن الشايب  6136 16
   دارين محسن محمد عبدالعال  6137 17
   دعاء حاتم السيد السيد خليفه  6138 18
   دهب محمد عبدالستار محمد  6139 19
   دينا احمد صالح عبدالمغنى حسب هللا  6140 20

   دينا سيد حامد مجاهد  6141 21
   دينا عطيه محمد عطيه  6142 22
   دينا على نصر الدين على محمد على  6143 23
   دينا محمد عبدالحفيظ محمد صابر  6144 24
   دينا محمود عزت محمود على الصعيدى  6145 25
   دينا مهدى عبدالفتاح عبداللطيف القبانى  6146 26
   دينا هشام محمد عبدالجليل  6147 27
28 6148  

 دينا ياسر محمد نبيل محمد
 -الغطس(-الماءالرياضة المائية )كرة 
 العروض والمهرجانات

 

   رانا محمد حسنى عبدالعظيم  6149 29
   رانيا صبحى غنيمى غنيمى  6150 30
   رباب سالمه يوسف عبدالمقصود يوسف  6151 31
   ربى حسن عبدهللا عبدالعزيز محمود  6152 32
   رحمه اشرف محمود محمد شريف  6153 33
   رحمه جمال شحاته احمد  6154 34
  طرق تدريس التربية الرياضية حسن عمررحمه صبحى عمر   6155 35
   رحمه محمد محمود محمد فرج  6156 36

   رضوى مجدى عبدالمنعم محمد  6157 37
   رضوى محمد عربى محمود  6158 38
   رغده طارق محمد عبدالوهاب نصر حجاب  6159 39
  الغطس(-الرياضة المائية )كرة الماء رقية ابراهيم بيومى محمد كساب  6160 40

                           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           
                شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  ( الثالثةكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة                                       
 م ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                                  

 

رقم  م
 الجلوس 

 مواد تخلف الفرقة االولى فصل اول فصل اول مواد تخلف الفرقة الثانية االســـــــم

   رقية الحسين محمد حسن  6161 1

   رقيه فارس منصور محمود منصور  6162 2

   رقيه مصطفى سعيد محمد عيد  6163 3

   رنا عبدالقادر السيد حنفى االزهرى  6164 4

   رنا نبيل فتحى محمد عبدالحى  6165 5

   رنان عمر احمد ماهر  6166 6

  مبادىء فسيولوجيا الرياضية روان ايهاب محمد احمد مراد  6167 7

   روان جمال محمد زال طه سلطان  6168 8

   روان جهاد محمد محمد احمد  6169 9

   روان خالد محمد على عبدالعزيز  6170 10

   روان رضا زكريا على حسنين  6171 11

   روان سعيد عبدالحميد حسن  6172 12

  طرق تدريس التربية الرياضية روان عبدهللا عبدالعزيز على  6173 13

   روان مصطفى شندى مرسى  6174 14

   روان ناصر فاروق احمد  6175 15

   حسن السيد سند روان هشام  6176 16

   ى احمد عبدالعزيز حسين بكرؤر  6177 17

  مبادىء فسيولوجيا الرياضية ى عبدالجيد محمود على عبدالدايمؤر  6178 18

   رويدا محمد شحاته عبدالعظيم على  6179 19

   ريم خالد بحيرى محمد يوسف  6180 20

   ريم مصطفى عبدالحميد البنهاوى  6181 21

   ريهام احمد شفيق محمد شربى  6182 22

   زهراء وائل محمد عبدالستار  6183 23

   زهره على محمد عبدالمنعم حسن  6184 24

   زينب اسماعيل حسن الدسوقى  6185 25

   زينب ايمن عبدالعزيز حسان حسبو  6186 26

   زينب خالد عبدالرحيم محمد ابراهيم  6187 27

   زينب عبدالكريم سعيد محمد جادو  6188 28

   سارة السيد حفنى عبدالعزيزعيسى  6189 29

   سارة ايمن مصطفى احمد عويضة  6190 30

   سارة سامى الشحات ابراهيم خاطر  6191 31

   سارة محمد احمد الديساوى  6192 32

   ساره ابراهيم احمد زهران  6193 33

   ساره اسامه عزوز محمد  6194 34

   ساره جالل عبدهللا حسن عيسوى  6195 35

   ساره عبدالمنعم احمد محمود السيد  6196 36

   رضوانساره محمود عبدالفتاح   6197 37

   ساره محمود محمود مدنى  6198 38

   ساره يحى عبداللطيف احمد محمد  6199 39

   سالى عبدالموجود عبدهللا محمد  6200 40

                           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    
 )  مستجدون  ( الثالثةكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة               والطالبشئون التعليم  

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

 مواد تخلف الفرقة االولى فصل اول فصل اول الثانيةمواد تخلف الفرقة  االســـــــم رقم الجلوس  م

   سامية السيد ابراهيم حسن  6201 1
  طرق تدريس التربيه الرياضيه  سعاد ايمن محمد محمود  6202 2
  مبادىء فسيولوجيا الرياضية سلمه محمد ربيع عبدالمطلب صالح  6203 3
 كرة قدم  سلمى احمد محمد عبدالحميد  6204 4
   نافعسلمى محمد عبدالعظيم   6205 5
   سلمى محمد مرغنى محمد بكرى  6206 6
   سماء محمد دسوقى السيد دسوقى  6207 7
   سمر ربيع عبدالعزيز الشحات  6208 8
   سمر عصام محمد عبدالنبى مرسى  6209 9

   سميره احمد محمد زين العابدين  6210 10
   سميره كمال الدين احمد البدوى غريب عبدالصمد  6211 11

   سها محمود سليمان سعد مصطفى  6212 12
   سهيله عصام حلمى عباس عبداللطيف  6213 13
   سهيله محمد عواد ابراهيم محمد  6214 14
  جمباز فنى -مبادىء فسيولوجيا الرياضية سهيله مدحت مصطفى كامل  6215 15
   سهيله هانى عبدالمومن السيد  6216 16
   شاهيناز عمرى السيد السيد  6217 17
   شروق اسامه عبدالحكم فتح هللا  6218 18
   عادل محمد عبدالفتاح شعيبشروق   6219 19
   شروق عاطف حسنى عراقى الصعيدى  6220 20

   شروق عبدالعظيم صبحى محمد  6221 21
   شروق عراقى عبدالمنعم عراقى العدوى  6222 22
   شروق فتحى بحيرى ابراهيم على  6223 23
   شروق محمد عبدالمجيد حافظ تعلب  6224 24
   شروق والء فكرى السيد حسانين  6225 25
   عبدالرحمن احمد العيسوىشرين طه   6226 26
   شمس محمود جابر عبدالحليم سليمان  6227 27
  مبادىء فسيولوجيا الرياضية شهد حاتم احمد فتحى محمود شعالن  6228 28
   شهد شريف فرج سيداحمد غزالة  6229 29
   شهد على زين العابدين على  6230 30
   شهد محمد السيد ابراهيم يوسف  6231 31
   الشامىشهد مسعد زكريا محمد   6232 32
   شهد وليد عبدالعال محمد  6233 33
   شيرين احمد على احمد  6234 34
   شيرين محمد زكى محمد  6235 35

   شيماء صفوت يوسف عبدالحليم  6236 36
   شيماء عماد محمد عبدالمومن  6237 37
   شيماء محمد وحيد السيد محمد عامر  6238 38
39 6239  

 شيماء هشام بيومى محمد بيومى
طرق تدريس  - مبادىء فسيولوجيا الرياضية

 التربيه الرياضيه
 

   صفية ثابت عبدالعزيز عبدهللا  6240 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                                        

 عميد الكلية       وكيل الكلية                                                                                 ش. ط                المسجل               

 المتحاناتورئيس عام ا       لشئون التعليم والطالب                                      
  

       
  

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

 
 
 



 

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

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

 مواد تخلف الفرقة االولى فصل اول فصل اول مواد تخلف الفرقة الثانية االســـــــم رقم الجلوس  م

   ضحى ايمن محمد السيد سيد احمد  6241 1
   ضحى سامى عبدالسميع خليل  6242 2
   عبدالسالم محمد على القهوجىضحى   6243 3
   ضى صالح موسى عبدالسالم محمد  6244 4
   عايده محمد احمد محمد الكرداسى  6245 5
   علىاء عبدالحليم محمود طه محمد  6246 6
   علىاء مجدى عبدالعظيم السيد عيد  6247 7
   علىاء محمد توفيق احمد فتحى  6248 8
   علىاء محمود حسن عبداللطيف السيسى  6249 9

   مصطفى محمد محروس السعدنىعلىاء   6250 10
   غاده احمد صالح محمود  6251 11
   غاده رجب محمد البحيرى  6252 12
   غاده وجيه السيد عبدالفتاح  6253 13
   غدير صالح سالم عبدهللا احمد  6254 14
   فاطمة صالح جمعة الغنام  6255 15
   فاطمة عز الدين فتحى محمد  6256 16
   فاطمة محمد فرج مصطفى  6257 17
 (1)سباحة  الرياضة المائية الغطس(-الرياضة المائية )كرة الماء ناصر عبدالهادى سمكفاطمة   6258 18
   فاطمه احمد فواد قطب على  6259 19

   فاطمه اسامه محمد رضا عبدالعزيز احمد  6260 20
  طرق تدريس التربيه الرياضيه فاطمه الزهراء عبدالمنعم طه محمود  6261 21
   فاطمه عبدالرووف محمد عبدالراضى  6262 22
   فاطمه عبدالوهاب على يوسف  6263 23
   فاطمه محمد السيد عبدالعاطى ابوسالم  6264 24
   فاطمه محمد عبدالعزيز خليفه  6265 25
   فاطمه مسعد عبدالفتاح عبدالقادر  6266 26
   فرح امير ابراهيم احمد عامر  6267 27
   فرح حمدى مصطفى حمدى  6268 28
   فرح عبدالشافى نجيب عبدالشافى  6269 29
   احمد محمد محمد ابراهيمفرحة   6270 30
   فردوس محمد محمود عبدهللا  6271 31
   كريمان حسن احمد عثمان نصار  6272 32
  طرق تدريس التربيه الرياضيه كريمه جالل السيفى عبدالرحمن  6273 33
   لمياء نبيل رشاد محمود اسماعيل  6274 34

   لوه ياسر السيد عبدالفتاح  6275 35
   محمود لينة محمد ابراهيم الدسوقى احمد  6276 36
   ماجده احمد محفوظ عبدالحق  6277 37
   مروة رشدى جودة ابواليزيد سليمان  6278 38
  مبادىء فسيولوجيا الرياضية مروه ابراهيم ابراهيم البيومى  6279 39
  مبادىء فسيولوجيا الرياضية مريم ابراهيم ابوالعنين فهمى  6280 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                                              

 عميد الكلية         وكيل الكلية                                                                                     ش. ط                المسجل               
 اناتورئيس عام االمتح      لشئون التعليم والطالب                                         

  
 

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

  
 
 



 
 
 
 

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

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

 مواد تخلف الفرقة االولى فصل اول فصل اول مواد تخلف الفرقة الثانية االســـــــم رقم الجلوس  م

   مريم ابراهيم فواد ابراهيم  6281 1
   مريم احمد حسن محمود  6282 2
   مجاهدمريم احمد عبده   6283 3
  طرق تدريس التربيه الرياضيه مريم اسامه فكرى حسين كريم  6284 4
   مريم اسالم محمد محمد  6285 5
   مريم اشرف عبدالزهار محمد مخلوف  6286 6
   مريم ايمن عبدالرحيم محمد  6287 7
   مريم ايهاب حلمى احمد  6288 8
   مريم بشرى حميدة عبدالعزيز محمد  6289 9

   مريم حسن سعد مصطفى  6290 10

   مريم خالد السيد السيد حمزه  6291 11
   مريم خالد جودة الطوخى عوض  6292 12

   مريم صالح احمد حسن  6293 13
   مريم طارق راعى طه الشرشابى  6294 14
  الغطس(-الرياضة المائية )كرة الماء مريم عزت نصيف رياض يوسف  6295 15
   مريم عصام محمد امين  6296 16
  الرياضيةمبادىء فسيولوجيا  مريم محمد احمد السيد  6297 17
   مريم محمد احمد صالح  6298 18
   مريم محمد فراج عبدالفتاح بدر  6299 19
   مريم محمود نصر طه  6300 20

   مريم مسعد محمد العربى محمد عبدالقادر  6301 21
   مريم ممدوح عبدالعظيم محمود مبروك  6302 22
   مريم نجاح احمد عبدالمطلب غنيم  6303 23
   مريم وليد زين العابدين محمد محمد  6304 24
   ملك ايمن احمد شوقى عبدالفتاح  6305 25
   ملك عبدالنبى محمد السيد  6306 26
   ملك محمد عبدالفتاح ابوسقاية  6307 27
   منار احمد على محمود  6308 28
   منار السيد عبدالحميد محمد  6309 29
   منار سيد محمد السيد احمد  6310 30
   منار ضياء الدين احمد خضر شديد  6311 31
   محمد السعيد سليمانمنار عبدالجليل   6312 32
   منار محمد كامل عبدالرازق جاد الكريم  6313 33
   منار هشام محمد صفوت  6314 34
   هللا ايمن عبدالحميد احمده من  6315 35

   هللا طارق ثابت علىه من  6316 36
   هللا محمد عبدالحميد السيده من  6317 37
   منةهللا محمود امين حسن  6318 38
   عبدالحميد كرمانىمنه هللا شريف محمد   6319 39
   منه هللا وليد عبدالمنعم السيد  6320 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

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

 



    
 

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

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

 مواد تخلف الفرقة االولى فصل اول فصل اول مواد تخلف الفرقة الثانية االســـــــم رقم الجلوس  م

   منه هانى زاهر عبداللطيف  6321 1
   موسى محمد علىمنى جمال   6322 2
   منى محمد عبدالحى محمد محمد  6323 3
   منى محمد محمود عبدالعزيز  6324 4
   منى منصور عبدالحميد منصور  6325 5
   مها محمود سليمان سعد مصطفى  6326 6
   مهيتاب السيد عبدالمنعم السيد ابونعمه  6327 7
   مهيتاب مختار حسنين غريب السعدنى  6328 8
   مى احمد محمد سعيد بيومى  6329 9

   مى ايمن سيف اليزل محمد  6330 10

   مى رمضان محمد السعيد حسانين  6331 11
   مى عارف صالح اسماعيل قاسم  6332 12

   مى محمد سامى محمود ابوبنايه  6333 13
   مى مصطفى محمد على  6334 14
   ميار شريف عبدالدايم عبدالحليم  6335 15
   ميرنا هشام سمير محمد  6336 16
   نادية جمال فاروق السيد  6337 17
   نادين حسين محمد حسين  6338 18
   نادين ناصر عبدالفتاح ابوالمعاطى  6339 19
   نانسى سامى فواد ابراهيم عوض هللا  6340 20

   نانسى صبرى محمد يسن  6341 21
  مبادىء فسيولوجيا الرياضية نانسى كمال محجوب حامد  6342 22
   نجاة عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد  6343 23
   ندا ابوبكر عالم محمد عالم  6344 24
   ندا السيد شحته عالم خليل  6345 25
  مبادىء فسيولوجيا الرياضية ندا ايمن ربيع السيد  6346 26
   ندا محمد عبدالعلىم طه محمد عبا  6347 27
   ندى الرفاعى عبدالعزيز الرفاعى يوسف  6348 28
   ندى انور عبدالعزيز حسانين  6349 29
  طرق تدريس التربية الرياضية ندى ايمن محمد عاطف  6350 30
   ندى رمضان عبدالعزيز موسى  6351 31
   ندى سامى مصطفى محمد  6352 32
   ندى عبدالوهاب السيد احمد صبيح  6353 33
   ندى محمد عبدالحليم فرغلى  6354 34
   نرمين محمد يحى سيد احمد اسماعيل  6355 35
   نسمه خيرى ابوالمجد غزالى محمد  6356 36

   نهاد ممدوح سيد عبدالعظيم  6357 37
   نهاد ناهى فتحى بدر  6358 38
   نهال عبدالخالق عبدالسالم ابراهيم  6359 39
   نهلة على البدرى عبدالرحمن محمد  6360 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكليةوكيل الكلية                                                                                      ش. ط                المسجل               

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

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

      
 



 

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

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

 مواد تخلف الفرقة االولى فصل اول فصل اول الفرقة الثانية مواد تخلف االســـــــم رقم الجلوس  م

   نهله ايمن عبدالرحمن على  6361 1
   نهى نبيل محمد على نوير  6362 2
   نوال جميل عبدالعظيم خالد  6363 3
   نور سامى عزت محمد عبدالرازق  6364 4
   نور نصر جودة توفيق منسى  6365 5
   نورا احمد سليم فواد احمد  6366 6
   زكريا عبدالرشيد حسيننورا اسامه   6367 7
   نورا ايهاب انور عبدالعزيز  6368 8
   نورا خالد عبدالرحمن محمود الجابرى  6369 9

   نورا ياسر ابراهيم عبدالحق مصطفى  6370 10

  طرق تدريس التربية الرياضية نورا ياسر عباس برعى عطية  6371 11
   نوران فارس السيد محمود سيد احمد  6372 12

   عبدالفتاح عبدالعزيزنوران محمود   6373 13
   نوران ياسر مصطفى سيد احمد السعدنى  6374 14
   نورهان احمد السيد احمد صيام  6375 15
   نورهان احمد عبدالغنى محمد جعفر  6376 16
   نورهان ايمن فاروق توفيق  6377 17
   نورهان ايهاب محمد على على حسن  6378 18
   نورهان حسين عبدالهادى محجوب  6379 19
   عيسى محمود سويعد نورهان سالمه  6380 20

   نورهان ماهر عبدالقادر محمد الهادى  6381 21
   نورهان محمد رفعت عقل  6382 22
   نورهان محمد ريحان محمد  6383 23
   نورهان محمد طه محمد  6384 24
   نورهان محمود محمد يوسف  6385 25
   نيرة رفاعى اسماعيل بيومى  6386 26
   نيرة محمد محمود عفيفى  6387 27
   حسننيره حسن محمد   6388 28
   نيره عادل محمد على غنيه  6389 29
   نيره عزت السيد يوسف سالم الجندى  6390 30
   هاجر ابراهيم محمد على  6391 31
   هاجر احمد على سعيد السيد  6392 32
  مبادىء فسيولوجيا الرياضية هاجر اشرف مصطفى امام شريف  6393 33
   هاجر السيد عز الدين بدر عيسى  6394 34
   عبدالفتاح الوكيلهاجر حسن سعيد   6395 35

   هاجر حمدى السيد عزب على  6396 36

   هاجر رضا صالح الدين السيد على  6397 37

   هاجر سامى عبدالعزيز الطوخى حجاب  6398 38
   هاجر سمير السيد محمد الدلجمونى  6399 39

   هاجر محمد السيد سليمان وهدان  6400 40

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكليةوكيل الكلية                                                                                   ش. ط                المسجل               

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

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

 
 
 



 
 

                                                                                                                    كلية التربية الرياضية        
 )  مستجدون  ( الثالثةكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة               التعليم والطالبشئون  

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

 مواد تخلف الفرقة االولى فصل اول فصل اول الفرقة الثانية مواد تخلف االســـــــم رقم الجلوس  م

   هاجر محمد طوسون الطيب  6401 1

   هاجر محمد عبدالفتاح فرج شلبى  6402 2

   هاجر محمد عبدالمنعم محمد صقر  6403 3

  طرق تدريس التربية الرياضية هاجر محمد محمد عز الدين العطار  6404 4

   هاجر مصطفى عبدالسميع محمد عزت  6405 5

   هبة هللا محمد صاوى حسن  6406 6

   هبه السيد عبدالمجيد السيد مرسى  6407 7

   هبه عماد مصطفى ذكريا مصطفى  6408 8

   هبه كمال احمد محمد التهامى  6409 9

   هدى شريف عبدالحميد صديق  6410 10

   هدير احمد سيد احمد سيد  6411 11

   هدير السيد عز الدين بدر عيسى  6412 12

   يونسهدير على متولى عبدهللا   6413 13

   هدير محمد عبدهللا عبدالعزيز  6414 14

   هديل ايهاب محمد احمد  6415 15

   هند ابراهيم فاروق محمد شحرور  6416 16

   هند اشرف صالح مصطفى  6417 17

   هند ياسر حسبوا بدوى حسبوا  6418 18

   هويدا احمد فوزى حجازى  6419 19

   وسام جبر محمد سالم  6420 20

   وعد جمال عبدالناصر ذكى  6421 21

  طرق تدريس التربية الرياضية وفاء اشرف عبدالسالم الشبراوى امام منصور  6422 22

   وفاء سعيد احمد على مخيمر  6423 23

   والء محمد سليمان على  6424 24

   يارا ابراهيم مجاور محمد  6425 25

   يارا احمد جالل مرسى  6426 26

   يارا اسماعيل عبدالباسط على سالم  6427 27

   يارا ايمن يوسف حسن حسيبو  6428 28

   يارا محمد همام ابوسريع  6429 29

   يارا هشام عبدهللا احمد السيد  6430 30

   ياسمين رمضان محمود منصور  6431 31

   ياسمين سعد احمد هالل قطب  6432 32

  الغطس (–الرياضة المائية )كرة الماء  ياسمين طارق محمد الطوخى محمد على  6433 33

   ياسمين عز الدين محمد عبدالرشيد  6434 34

   عماد احمد الفرعونىياسمين   6435 35

   يمنى ايمن حسن احمد النجار  6436 36

37 6437  
 يوستينا خيرى نصحى يواقيم

رياضات المضرب  -جمباز فنى   

 ( االسكواش -)الريشه الطائره 
 

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

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

 



 

  
 


