
                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                            
                   شئون التعلٌم والطالب              

 ب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    كشف أرقام الجلوس وأسماء الطال

 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو  تخصص رياضة مدرسية  2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

فصل يراسى 3س االســـــــــم
  اول

مواي التخلف من  فصل يراسى ثان3س
 الررق االخرى

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات  == ٌم ابراهٌم اشرف اٌراهٌم ابراه 0888 1
 الخاصة+ مٌكانٌكا حٌوٌة

== 

 = == == ابراهٌم السٌي ابراهٌم محمي حجازى   0881 2

 == اسس ونظرٌات التيرٌب الرٌاضى والمضمار مسابيات مٌيان ابراهٌم حسن جوية رضوان  0882 3

 == وٌةمٌكانٌكا حٌ == ابراهٌم حميى علٌوه السٌي 0883 4

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == ابراهٌم حميٌن البٌومى صالح  0884 5

 == == اختبارات ومياٌٌس  ابراهٌم رضوان حسٌن رضوان 0885 6

 == = == ابراهٌم زكرٌا ابراهٌم محمي الجزار  0886 7

 === مٌكانٌكا حٌوٌة == ابراهٌم شعبان ابراهٌم شعبان 0887 0

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == 0889 هٌم محمويابراهٌم عرفات ابرا 0880 9

 == مٌكانٌكا حٌوٌة مبادئ احصاء ابراهٌم محمي السٌي محمي 0889 18

 === ===== == احمي ابراهٌم عبي الروؤف ابراهٌم  0818 11

 === == ==== احمي احمي سعي احمي 0811 12

 == == == احمي اسالم جوية سلٌمان محمي   0812 13

 == == ==  اسماعٌل محمي ٌوسفاحمي  0813 14

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == احمي السٌي بٌومً الياضً   0814 15

 === == == احمي السٌي عبي هللا محمي          0815 16

 == == علم حركة احمي السٌي عزازي بٌومً الشاذلى    0816 17

ٌاضٌة لذوى االحتٌاجات مناهج التربٌة الر === احمي السٌي محمي احمي الشرقاوى  0817 10
 الخاصة

=== 

 == === === احمي اٌمن عبي النور محٌسن   0810 19

 == مٌكانٌكا حٌوٌة ==   احمي اٌهاب ابراهٌم احمي 0819 28

 == == == احمي حسٌن قابٌل ابراهٌم                     0828 21

 == حٌوٌةمٌكانٌكا  == احمي خٌرى عبي الرتاح عبي الغنى      0821 22

 == ==== طرق تدريس التربية الرياضية احمي راضى احمي الصٌاي            0822 23

 == == علم حركة احمي رجب عبي المغنى محمي  0823 24

 == == == احمي رضا احمي علٌوه عبي هللا  0824 25

لتربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات مناهج ا طرق تدريس التربية الرياضية احمي رضا جوية عبي الياير     0825 26
 الخاصة

== 

 == مٌكانٌكا علم حركة  احمي سامى عبي الخالق محمي 0826 27

 2سباحه اولى ف  == == احمي سعي عبيربه سالمه   0827 20

 == == بٌولوجٌا الرٌاضة احمي شرٌف صالح اسماعٌل   0820 29

 بية الرياضية+طرق تدريس التر  احمي شعبان مسعي زكى    0829 38

 علم حركة

== == 

 == مٌكانٌكا حٌوٌة مبايئ االحصاء احمي صابر محمي مصطرى سعي  0838 31

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات  طرق تدريس التربية الرياضية احمي عايل عبي المعبوي تهامى   0831 32
 الخاصة

== 

 == == لتربية الرياضيةطرق تدريس ا احمي عاطف محمي صبحى على  0832 33

 == مٌكانٌكا حٌوٌة مبايئ االحصاء احمي عبي الحمٌي صبٌح محمي  0833 34

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == احمي عبي العزٌز على ابراهٌم  0834 35

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == احمي عبيالياير ابراهٌم ابراهٌم   0835 36

 == == === احمي عز اليٌن عبي هللا محمي  0836 37

 == مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركة احمي عالم حسٌن عبيالعال   0837 30

 == مٌكانٌكا حٌوٌة ==  احمي على عبي هللا على 0830 39

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات  مسابيات مٌيان والمضمار = احمي عماي اليٌن محمي حامي  0839 48
 الخاصة

== 

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌي        المسجل                 

      لشئون التعلٌم والطالب                    ورئٌس عام االمتحانات                                                                     
 

   اسامه صالح فؤاي                أ.ي/  مغاورى مروانالاحمي    أ.ي/                                                              
 
 
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 اٌر وماٌو وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌن تخصص رياضة مدرسية  2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

فصل 3س االســـــــــم
 يراسى اول 

مواي التخلف من الررق  فصل يراسى ثان3س
 االخرى

 == == == احمي فتح الباب على عٌي  0848 1

 == == ==== احمي ماهر السٌي محمي سالم  0841 2

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == احمي ماهر توسون الشٌوي  0842 3

 === === ===  هر عبي الظاهر محمي احمي ما 0843 4

 == == == احمي مجيى ابراهٌم عطا الكرٌم   0844 5

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == احمي مجيى كامل محمي خلٌرة  0845 6

 === == === احمي محمي حسن محمي 0846 7

 === مٌكانٌكا +الرٌاضات المائٌة == احمي محمي صبحً احمي   0847 0

 == مٌكانٌكا حٌوٌة بٌولوجٌا الرٌاضة   منجى احمي  محمياحمي  0840 9

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == احمي محمي عبيالرضٌل عطٌة  0849 18
 االحتٌاجات الخاصة +مٌكانٌكا حٌوٌة

== 

 === == == ==== احمي محموي صالح محموي 0858 11

طرق تدريس التربية  احمي محموي مصطرى محموي حرفوش   0851 12
 مبايئ االحصاء الرياضية+

== == 

 == == جمباز فنى احمي مصطرى عبي الرتاح المٌرغنى 0852 13

 = == == احمي مغاورى محمي محمي    0853 14

 == == ==             احمي ناصر سالمة احمي  0854 15

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == ===== احمي هشام طه حسن شحتو 0855 16
 ات الخاصةاالحتٌاج

== 

طرق تدريس التربية  احمي وحٌي محمي على عالٌة 0856 17
 الرياضية

 == مٌكانٌكا حٌوٌة

 == == == احمي ٌاسر عبيربه محمي محروس   0857 10

 2ف2تربٌه صحٌة س === علم حركة ايهم عبي الرحمن عبي هللا سلٌمان  0850 19

دريس التربية طرق ت اسامه احمي محمي انور محمي عالم 0859 28
 الرياضية

 == مٌكانٌكا حٌوٌة

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == اسامة سعٌي الشحات عبي العزٌز  0868 21
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 = == جمباز فنى مبايئ االحصاء+ اسامة عبي الحكٌم سامى محمي  0861 22

لرٌاضٌة لذوى مناهج التربٌة ا ==== اسامة عماي عبي الحمٌي حسٌنى  0862 23
 االحتٌاجات الخاصة +مٌكانٌكا حٌوٌة

== 

 == === == اسامة محمي عصام ذكرى  0863 24

 == == === اسامه هانى السٌي  محمي متولى 0864 25

 == === === اسالم احمي عبي الرحمن عبي الرتاح العلٌمى 0865 26

 === كانٌكا حٌوٌةمٌ علم حركة اسالم احمي عبي الغرار عبي المجٌي    0866 27

 == == == = اسالم اشرف فؤاي ابراهٌم 0867 20

 == == == اسالم السٌي محمي الصغٌر محمي  0860 29

 === == مبايئ االحصاء اسالم اٌمن صبحى رشاي محمي  0869 38

 == == مبايئ االحصاء اسالم جمٌل سالم احمي    0878 31

 == == == جوية اسالم عبي المنعم مرزوق شعبان 0871 32

 == == === اسالم عبيالناصر محمي بيٌوى ابراهٌم 0872 33

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == اسالم عماي عبي الحمٌي حسٌنى 0873 34

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  علم حركة اسالم محمي السعٌي احمي 0874 35
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 == == == اسالم محمي فوزى منصور 0875 36

 == == ==  اسالم مسعي ابراهٌم حامي 0876 37

 == == == اسالم مصطرى سٌي سالم 0877 30

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == == اسالم هالل محمي ابراهٌم شعالن  0870 39
 االحتٌاجات الخاصة +مٌكانٌكا حٌوٌة

= 

 == = == ===== اسالم هٌسم السٌي عبي الحمٌي 0879 48

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة      وكٌل الكلٌة                                            ش. ط         التجنٌي        المسجل                 

 متحانات                   لشئون التعلٌم والطالب                    ورئٌس عام اال                                                       
 

    أ.ي/ احمي المغاورى مروان                 أ.ي/ اسامه صالح فؤاي                                                               
 
 

           



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                        
                   شئون التعلٌم والطالب              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو  وميررتخصص رياضة مدرسية  2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

فصل يراسى 3س االســـــــــم
 اول 

فصل يراسى 3س
 ثان

 مواي التخلف من الررق االخرى

 == === مجباز فىن == اسماعٌل عبي العال اسماعٌل شيٌي 0808 1

 == == == == اسماعٌل فهمى منصور السٌي 0801 2

 == == == محمي على بالل   السٌي معوض محمي  0802 3

اسس ونظرٌات التيرٌب  == == اكرم سعي محمي الهايى محمي عبي هللا 0803 4
 الرٌاضى

= 

 == تربٌة قوام مجباز فىن باسل محمي عبي المتعال محمي 0804 5

 == == == حازم عصام مصطرى متولى   0805 6

ٌة الرٌاضٌة لذوى مناهج الترب ==  حازم هشام احمي محمي ابراهٌم 0806 7
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 == مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركة   حامي احمي حامي السٌي 0807 0

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == حامي السٌي حامي عرٌرى ميياي 0800 9

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == حسام عبي الناصر محمي عبي ربه  0809 18

التربٌة الرٌاضٌة لذوى مناهج  == = حسام محمي متولى متولى  0898 11
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 == مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركة حسن السعيى حسن عثمان كرٌم     0891 12

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == === حسن محمي فتحى السٌي خلٌل  0892 13

 === مٌكانٌكا     جمباز حسٌن محمي متولى احمي سني  0893 14

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  ==   حلمى خالي حلمى مسلم  0894 15
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 == == == ==== حميى عبي الرحمن محمي عبي الرحمن  0895 16

 == == = حميى محموي حميى محموي حسانٌن   0896 17

 = مٌكانٌكا حٌوٌة == خالي احمي طنطاوى احمي   0897 10

التربٌة الرٌاضٌة لذوى  مناهج == خالي عٌي عبي الخالق سالم   0890 19

االحتٌاجات الخاصة+تربٌة 
 قوالم

== 

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  مبايئ االحصاء  خالي محموي بحٌرى مصطرى  0899 28
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 == == == السٌي رشيى عبي المحسن احمي   0188 21

علم  ة الرياضية+طرق تدريس التربي السٌي عبي المنعم السٌي محمي    0181 22

 حركة

== == 

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == السٌي على السٌي على سٌي احمي   0182 23
 االحتٌاجات الخاصة

=== 

 == == ==  رجب قيرى فتحى احمي 0183 24

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == زٌاي بهجت ناصف  0184 25
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 == مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركة السالم مصطرى  زٌاي عمايعبي 0185 26

 == مٌكانٌكا حٌوٌة ==   زٌاي مجيى على السٌي عماره 0186 27

 === == ==  زٌاي محموي عبي المحسن احمي  0187 20

مسابيات مٌيان   سعي اسامة سعي احمي الحرناوى    0180 29
 والمضمار+جمباز فنى

== == 

 == == ==   سعٌي احمي سعٌي محمي 0189 38

31 0118 
  سمٌر عصام جمعه محموي فرج

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  ==

مٌكانٌكا  االحتٌاجات الخاصة+
 حٌوٌة

== 

 == == == سٌي صابر سٌي عبي السالم    0111 32

 == == == سٌف اليٌن مصطرى عباس حسٌن  0112 33

ٌاضٌة لذوى مناهج التربٌة الر == شرٌف اشرف السٌي ٌوسف  0113 34
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 === رياضات املضرب  ==---    شهاب محمي امام السعٌي السٌي امام  0114 35

 == == ==  صابر عايل ميبولى السٌي 0115 36

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  ==  عابي خالي عابي سٌي احمي 0116 37
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 ==== === == == محمي صابر منصورعبي الحمٌي طارق  0117 30

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  مسابيات مٌيان والمضمار عبي الحمٌي مٌمً عبي الحمٌي عواي   0110 39
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 == مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركو   عبي الرحمن اشرف محمي محمي بخٌت 0119 48

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة                وكٌل الكلٌة                                           التجنٌي        المسجل                        ش. ط  

                    ورئٌس عام االمتحانات                لشئون التعلٌم والطالب                                                                        
 

   أ.ي/ اسامه صالح فؤاي                    أ.ي/ احمي المغاورى مروان                                                                           
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 يرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو ومتخصص رياضة مدرسية  2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

فصل 3س االســـــــــم
 يراسى اول 

 مواي التخلف من الررق االخرى فصل يراسى ثان3س

 == == == === عبي الرحمن عواي محمي ابو المكارم  0128 1

 === == == == عبي الرحمن محمي احمي على ابو العطا 0121 2

 == = == == رحمن محمي محمي عبي الغنى امٌنعبي ال 0122 3

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == === عبي الرحمن محموي محموي عويه  0123 4

مٌكانٌكا  االحتٌاجات الخاصة+
 حٌوٌة

== 

 = == == == عبي الستار نبٌل عبي الستار محمي  0124 5

 == حٌوٌةمٌكانٌكا  ==   عبي السالم جمال عبي السالم حسٌن 0125 6

 == == == عبي العزٌز نجٌب عبي الرتاح صالح 0126 7

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == عبي العظٌم محمي عبي العظٌم محمي 0127 0
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 = ==  مٌكانٌكا حٌوٌة === عبي الرتاح محمي سعي عبي الرتاح بسٌونى 0120 9

 == == ==  عبي الخالقعبي هللا احمي محمي السعٌي  0129 18

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == عبي هللا شعبان حسن شعبان     0138 11
 االحتٌاجات الخاصة

=== 

 == == == عبي هللا صروت عبي هللا جوية      0131 12

 == == == = عبي هللا عصام محمي فاروق جاي عٌي  0132 13

 == كانٌكا حٌوٌةمٌ ==  عبي هللا مجيى شنيى غنٌم 0133 14

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  علم حركه عبي هللا محموي محمي حسٌن  0134 15
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 === مٌكانٌكا حٌوٌة = عبي الياير عبي المنعم محمي المنعمعبي  0135 16

 === مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركه عبيالرحمن عبيالرتاح حسن 0136 17

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == عبي الميصوي احمي  عبيه عايل 0137 10
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 1ف2سباحة س === جمباز فنى عربى طارق جالل محموي  0130 19

 == == == عصام رضا محمي هالل عطٌة      0139 28

 2ف2جمباز س == == على زكرٌا على ابراهٌم خضر 0148 21

 === == == عبي الشافى   على عبي الشافى سلٌمان 0141 22

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  علم حركه على عصام على سلٌم على   0142 23
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 === == === = على محمي عبي المجٌي محمي  0143 24

 == == مبايئ االحصاء على ناصر صابر عبي المنعم      0144 25

 == == ==   عماي اليٌن فائز محمي خٌرى 0145 26

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  ==  عمار هانى صالح اليٌن احمي  0146 27
 االحتٌاجات الخاصة

 2ف2مسابيات س

 == == ==  عمر خالي فوزى احمي البكش 0147 20

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == عمر سامى عثمان احمي عوض جبل 0140 29

 == مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركه   عمر عايل على عبي السالم 0149 38

 = == == عمر نجاح عبي هللا غرٌب صالح    0158 31

 == == =  عمرو احمي محمي الشحات محمي عبي المنعم 0151 32

 == == علم حركه عمرو راضى عبي المنعم محمي البيٌوى  0152 33

 == == == عمرو راضى عبي الهايى محموي خلٌل  0153 34

 == ميكانيكا ===   هٌم عافٌةعمرو جمال ابرا 0154 35

 === == طرق تدريس تربية رياضية عمرو عبي الباسط عبي الهايى سالم   0155 36

 == == ==      عمرو ٌوسف عواي محموي 0156 37

علم حركه+مسابيات  فتحى خالي فتحى احمي   0157 30
 مٌيان

== == 

رٌاضٌة لذوى مناهج التربٌة ال ==  فؤاي خلٌل طه ابراهٌم  0150 39
 االحتٌاجات الخاصة

= 

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  ===  فوزى ابراهٌم محمي على 0159 48
 االحتٌاجات الخاصة+تربٌة قوام

=== 

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة                              وكٌل الكلٌة                              ش. ط         التجنٌي        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                                لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 )  أ.ي/ اسامه صالح فؤاي               .ي/ احمي المغاورى مروان                 أ                                                             
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو تخصص رياضة مدرسية  2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

يراسى  فصل3س فصل يراسى اول 3س االســـــــــم
 ثان

 مواي التخلف من الررق االخرى

 == == === كرٌم السٌي عبي النبى عمر   0168 1

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  ==  كرٌم السٌي كامل السٌي محمي  0161 2
 == االحتٌاجات الخاصة

سٌكلوجٌة التيرٌب والمنافسات  === كرٌم مجيى سالم ابوزٌي 0162 3
 الرٌاضٌة 

=== 

 == == ==  كرٌم محمي مجاهي عرٌرى 0163 4

 === == طرق تدريس تربية رياضية  كرٌم محموي عبي العزٌز محمي 0164 5

 == == == كرٌم هانً عبيالعزٌز عبيالكرٌم  0165 6

 === تربٌة قوام  طرق تدريس تربية رياضية كمال اليٌن حسٌن السٌي احمي  0166 7

 === مٌكانٌكا حٌوٌة طرق تدريس تربية رياضية محمي احمي حامي عبي الرحمن  0167 0

 == == طرق تدريس تربية رياضية محمي احمي عبي الهايى السٌي  0160 9

 == تربٌة قوام ==  محمي اسامه محمي عبي الكرٌم عبي هللا 0169 18

 == == علم حركة محمي اسالم محمي محمي قرطام 0178 11

 محمي اشرف الهايى منصور  0171 12
علم  رق تدريس تربية رياضية+ط

 حركة
== === 

 == == ==  محمي السعٌي محمي مكاوى السٌي  0172 13

 == == ==  محمي السٌي سلٌمان السٌي  0173 14

 == مٌكانٌكا حٌوٌة ==   محمي السٌي عطٌة النايى 0174 15

 === == ===  محمي السٌي محمي السٌي   0175 16

 ==== === مسابيات مٌيان ومضمار = مبروك محمي السٌي محمي 0176 17

مسابيات  طرق تدريس تربية رياضية+ = محمي جمال عبي الحلٌم عبي الحلٌم 0177 10

 مٌيان ومضمار
== == 

 == == == محمي جمال محموي محمي عبي العال   0170 19

 == === ===   محمي حميى حماي امٌن  0179 28

 == == طرق تدريس تربية رياضية محمي حميى عربى شحاته 0108 21

 == == === == محمي خالي السٌي خاطر السٌي احمي  0101 22

 == == ===  محمي خالي محمي ابو سرٌع نعٌم 0102 23

 === === طرق تدريس تربية رياضية = محمي خالي محمي اسماعٌل  0103 24

 == == ==  محمي رفٌق عبي السٌي عبي المولى 0104 25

 == == علم حركة  محمي سامى امٌن االعصر 0105 26

   محمي سعي كامل زكى الشال 0106 27
علم حركة+ مسابيات مٌيان 

 ومضمار
== == 

 === =مٌكانٌكا= علم حركة   محمي سعٌي عبي الرتاح سلٌمان 0107 20

 == === طرق تدريس تربية رياضية  محمي محمي احمي سعٌي 0100 29

 == == مبايئ احصاء لسٌي رفاعى عالم محمي سمٌر ا 0109 38

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == محمي سٌي احمي احمي سٌي احمي  0198 31
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 == == == محمي شحاته عبي الرحمن محمي  0191 32

لذوى مناهج التربٌة الرٌاضٌة  طرق تدريس تربية رياضية محمي صالح اليٌن حسٌن ابوزٌي   0192 33
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 === مٌكانٌكا حٌوٌة == محمي طه يسوقى محمي علوان 0193 34

 == == طرق تدريس تربية رياضية  محمي عايل ابراهٌم حامي 0194 35

 === مٌكانٌكا حٌوٌة طرق تدريس تربية رياضية محمي عايل محمي محموي  0195 36

 == == ==  محمي عاطف كامل احمي  0196 37

 == مٌكانٌكا حٌوٌة ===   محمي عاطف محمي صبحى على سٌي احمي 0197 30

 == == طرق تدريس تربية رياضية محمي عبي الحمٌي احمي محمي سلٌمان  0190 39

 === 2ف3سباحة س ==   محمي عبي الحمٌي عبي المنعم عبي اليوى 0199 48

 ٌعتمي                            
 وكٌل الكلٌة                                عمٌي الكلٌة            تجنٌي        المسجل                ش. ط         ال 

 لشئون التعلٌم والطالب                    ورئٌس عام االمتحانات                                                                          
 

   أ.ي/ اسامه صالح فؤاي            أ.ي/ احمي المغاورى مروان                                                                    
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو تخصص رياضة مدرسية  2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

فصل 3س ســـــــــماال
 يراسى اول 

فصل 3س
 يراسى ثان

مواي التخلف من الررق 
 االخرى

طرق تدريس تربية  = محمي عبي الرازق عبي المنعم محمي 0288 1
 رياضية+علم حركة

== == 

 == == طرق تدريس تربية رياضية محمي عبي الرحمن محمي عبي الرحمن  0281 2

 == == ==  محمي عبي الرحمن محمي على  0282 3

طرق تدريس تربية  === محمي عبي الشافى السٌي حرناوى 0283 4
 رياضية+مسابقات ميدان 

== == 

 == مٌكانٌكا حٌوٌة ==   عبيالغنى محمي عبيالسالم زغلول محمي 0284 5

 == === طرق تدريس تربية رياضية === محمي عبي الرتاح فاروق عبي الرتاح  0285 6

 == == طرق تدريس تربية رياضية === لكرٌم السٌي عبي الرحمنمحمي عبي ا 0286 7

 == == == === محمي عبي الكرٌم عبي الستار شرف 0287 0

 == == == ==   محمي عبي هللا حسن حسن 0280 9

 == == == === محمي عبيالسالم جالل محمي فرج 0289 18

 == === === محمي عمر محمي انور حسٌن  0218 11

 = == ==  محمي فٌصل عبي الحمٌي عبي هللا 0211 12

 === مناهج التربٌه طرق تدريس تربية رياضية  محمي ماهر جويه احمي 0212 13

 == == طرق تدريس تربية رياضية محمي محمي محمي محموي الشٌخ  0213 14

 = = ==  محمي محمي ٌوسف السٌي 0214 

 = == ===   محمي محٌى على جوية على 0215 15

 غٌر مكتمل  2ف1كرة ٌي س سٌكلوجٌه التيرٌب طرق تدريس تربية رياضية محمي مصطرى حمٌيه ٌونس اليسوقى   0216 16

طرق تدريس تربية   محمي مصطرً محمي مرسً 0217 17
 رياضية+علم حركة

== === 

مناهج التربٌة الرٌاضٌة  علم حركة محمي منصور نافع ذكى   0210 10
 اصةلذوى االحتٌاجات الخ

== 

 == == == ====    محمي نبٌل عبي العظٌم محمي 0219 19

 == === طرق تدريس تربية رياضية محمي نبٌل محمي عبيالعزٌز     0228 28

 == == == محمي هانى ابراهٌم محمي   0221 21

 == == طرق تدريس تربية رياضية محمي هانى ذكرٌا برعى محمي الكرراوى   0222 22

مناهج التربٌة الرٌاضٌة  طرق تدريس تربية رياضية مي هانى عربى ابراهٌم السٌي  مح 0223 23
 لذوى االحتٌاجات الخاصة

== 

 == == ==  محمي هشام عبيه بٌومى حماي  0224 24

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == محمي ولٌي عبي النبى عرٌرى    0225 25

ريس تربية طرق تد محموي ابراهٌم ابراهٌم عبي الميصوي  0226 26
 رياضية+علم حركه

== == 

مناهج التربٌة الرٌاضٌة  ===   محموي السٌي شعبان السٌي محمي  0227 27
 لذوى االحتٌاجات الخاصة

=== 

 1ف1سباحة س == == = محموي امام عبي المجٌي احمي  0220 20

 == == علم حركه   محموي جمال عبي الجلٌل على 0229 29

مناهج التربٌة الرٌاضٌة  === بي الرتاح محمي سالم  محموي جمال ع 0238 38
لذوى االحتٌاجات الخاصة+ 

 مٌكانٌكا حٌوٌة

=== 

 === == طرق تدريس تربية رياضية محموي حمزه احمي عبي المنعم   0231 31

 == == علم حركه محموي رضا السٌي عبي الرتاح محمي ابو زٌي  0232 32

 == == == محموي رضا محمي ضٌف    0233 33

 == = == محموي سعي السٌي  حسٌن العٌلة     0234 34

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == محموي شرٌف رزق حسٌن     0235 35

 == القضايا اجملتمعية == محموي عبي الهايى السٌي حامي   0236 36

 == مٌكانٌكا حٌوٌة ==   محموي فاٌز صبرى فرج حنرى 0237 37

 == == == وي عزب   محموي فكرى محم 0230 30

 == حبث علمى == محموي محمي السٌي عرٌرى  0239 39

48 0248 
 محموي محمي بكر اسماعٌل  

مناهج التربٌة الرٌاضٌة  مبادئ احصاء 
 لذوى االحتٌاجات الخاصة

== 

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة     وكٌل الكلٌة                                            ش. ط         التجنٌي        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                       لشئون التعلٌم والطالب                                                                           
 

    أ.ي/ احمي المغاورى مروان                 أ.ي/ اسامه صالح فؤاي                                                               
 
 



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو تخصص رياضة مدرسية  2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

فصل 3س االســـــــــم
 يراسى اول 

 مواي التخلف من الررق االخرى صل يراسى ثانف3س

 == == == محموي محمي عبي هللا طه 0241 1

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  ===  محموي محمي عبيالرحمن حسٌن   0242 2
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 === مٌكانٌكا حٌوٌة جمباز فنى محموي محمي عبيالرتاح محمي صير    0243 3

 === == == حمي محموي عبي الرحمن منصور محموي م 0244 4

 == == == محموي محمي محموي على    0245 5

 == == طرق تدريس تربية رياضية  محموي مميوح مصطرى محمي  0246 6

 == == == محموي مهنى منصور عبي الوهاب  0247 7

مسابيات مٌيان   محموي هشام احمي  محمي ابراهٌم 0240 0
 ومضمار

== == 

 == == == محموي ٌوسف محميالبربري 0249 9

 ==== تربية قوام  طرق تدريس تربية رياضية مصطرى ابراهٌم عبي الصمي نيا  0258 18

 == == === مصطرى الشحات محمي عواي النجار   0251 11

 == مٌكانٌكا حٌوٌة طرق تدريس تربية رياضية  مصطرى اٌمن عبي هللا متولى  0252 12

 === == ==  رى زٌنهم احمي السٌيمصط 0253 13

 = مٌكانٌكا حٌوٌة == مصطرى سمٌر مصطرى حسن    0254 14

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == مصطرى صابر احمي الجوهرى   0255 15
 االحتٌاجات الخاصة

= 

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == مصطرى صالح عبي الحلٌم السٌي  0256 16
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 = = == مصطرى عاصم محمي عبي الرحمن  0257 17

 == رٌاضات مضرب طرق تدريس تربية رياضية مصطرى عاطف ابراهٌم محمي  0250 10

 == == == مصطرى عاطف حسن مرسى الهمشرى   0259 19

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == مصطرى عبي العاطى صالح احمي   0268 28
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 == === علم حركة مصطرى عبي العزٌز ابراهٌم عبيالعزٌز   0261 21

 == == ==  مصطرى عطٌه ابراهٌم عطٌه 0262 22

 = مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركة مصطرى مجيى فهمً السٌي    0263 23

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == = مصطرى محمي ابراهٌم احمي البحٌرى  0264 24
 اصةاالحتٌاجات الخ

== 

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  ==  مصطرى محمي السٌي عبي الرتاح اليلش  0265 25
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 == مٌكانٌكا حٌوٌة == مصطرى محمي محموي ابراهٌم شحاته   0266 26

 == == ==  مصطرى محمي محموي عبي المؤمن 0267 27

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  تدريس تربية رياضية طرق  مصطرى محمي مصطرى مصطرى مسعوي 0260 20
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 1سباحه ثانٌة ف == == مصطرى محموي ابراهٌم علً    0269 29

 == == علم حركة مصطرى ميحت محمي عزت  0278 38

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  == مصطرى مسعي عبي المعبوي ابو جمٌل  0271 31
 لخاصةاالحتٌاجات ا

 ىوكى اوىل غري مكتمل

 == == ==  مصلحى مرسى السٌي مصلحى 0272 32

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  طرق تدريس تربية رياضية منتصر باهلل عايل محمي السٌي 0273 33
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 == == ==  موسى محمي موسى محمي 0274 34

 == == === مؤمن منصور عبي هللا حسٌن   0275 35

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى  طرق تدريس تربية رياضية  ناير احمي قيرى عواي  0276 36
 االحتٌاجات الخاصة

=== 

 == == ==  نبٌل احمي نبٌل ابراهٌم  0277 37

 === === طرق تدريس تربية رياضية = هشام اسامة عبي المنعم عباس  0270 30

 == === == هشام محمي محمي عثمان 0279 39

 == == علم حركو ٌاسر طارق عبي االرتاح محمي الشامى   0208 48

 ٌعتمي                           
 وكٌل الكلٌة                                عمٌي الكلٌة            ش. ط         التجنٌي        المسجل                 

 لشئون التعلٌم والطالب                    ورئٌس عام االمتحانات                                                        
                   

    أ.ي/ احمي المغاورى مروان                 أ.ي/ اسامه صالح فؤاي                                                               
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 مستجيون      كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة  

  تخصص رياضة مدرسية  2022/2023فى العام الجامعى 
 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو 

رقم  م
 الجلوس 

فصل 3س االســـــــــم
 يراسى اول 

فصل 3س
 يراسى ثان

مواي التخلف من الررق 
 االخرى

الرٌاضٌة لذوى مناهج التربٌة  علم حركو  ٌسرى عماي اليٌن حسن ابراهٌم   0201 1
 االحتٌاجات الخاصة

== 

 == == == ٌوسف اسامة ٌوسف عبي العزٌز 0202 2

اختبارات  ٌوسف طارق محمي مختار غنٌمى 0203 3
 ومياٌٌس

== === 

 === === === ٌوسف طارق ٌوسف مصطرى  0204 4

 ٌعتمي                       
 عمٌي الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                      ش. ط         التجنٌي        المسجل            

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

   أ.ي/ اسامه صالح فؤاي                 احمي المغاورى مروانأ.ي/                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                   شئون التعلٌم والطالب 

 الرابعة  باقون لالعاية وباقون من الخارجلطالب الميٌيٌن بالررقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف

 من الررقة الرابعة   رسوب وعلٌهم مواي  2022/2023فى العام الجامعى    تخصص رٌاضة ميرسٌة

  م
 

 رقم الجلوس

 
 االســــــم

   مواي التخلف من الررق االخرى من الفرقة الرابعة   الرسوبمواد 

  =============  فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول
  ============= جمٌع مواي الترم الثانى جمٌع مواي الترم االول ابراهٌم اسماعٌل السٌي على 0295 1

وى طرق تدريس التربية الرياضية لذ حسٌن عاطف حسٌن علً 0296 2
االحتياجات الخاصة+ تطبيقات طرق تدريس 

 مسابقات الميدان والمضمار

  1ف3جمباز فنى س أسس ونظريات التربية الرياضية المدرسية

  ================= جمٌع مواي الترم الثانى جمٌع مواي الترم االول محمي الشافى عبي الوهاب رجب عبي 0297 3

  ============= ================ ============ الغً 0290 4

تطبيقات طرق تدريس مسابقات الميدان  محموي احمي عبيه مجاهي 0299 5
والمضمار+ تطبيقات عمم الحركة فى رياضات 

 التخصص أ+

+ تطبيقات عمم الحركة فى رياضات التخصص ب
أسس ونظريات التربية الرياضية المدرسية+ التاىيل 

 2البدنى  لذوى االحتياجات الخاصة ف

  

  2ف3+الميكانيكا الحيويو س1ف3بيولوجيا الرياضة س جمٌع مواي الترم الثانى جمٌع مواي الترم االول محً اليٌن رضا سلٌمان احمي 0388 6

طبيعة وأسس الميارات الحركية+ تطبيقات  مصطرى رضا محمي مزٌي 0381 7
طرق تدريس مسابقات الميدان والمضمار+ 

 ات التخصص أتطبيقات عمم الحركة فى رياض

   تطبيقات عمم الحركة فى رياضات التخصص ب

طبيعة وأسس الميارات الحركية+ تطبيقات  مصطرً سامح احمي احمي أبوطالب 0382 0
طرق تدريس مسابقات الميدان والمضمار+ 

 تطبيقات عمم الحركة فى رياضات التخصص أ

+  تطبيقات عمم الحركة فى رياضات التخصص ب
بية الرياضية المدرسية+ التاىيل أسس ونظريات التر 

 2البدنى  لذوى االحتياجات الخاصة ف

  

  باقون من الخارج                                                                                      

 

 النمو المينى فى التربية الرياضية   احمي سمٌر عبي المحسن 0385 1
 ) إعداد المعمم (

  

النمو المينى فى راسب جمٌع مواي الترم الثانى ماعيا  جمٌع مواي الترم االول محموي سعي احمي محمي 0386 2
 التربية الرياضية 
 ) إعداد المعمم (

  2ف3+مٌكانٌكا حٌوٌه س2ف3تيرٌب رٌاضى س

  2ف3تيرٌب رٌاضى س اسس و نظرٌات+1ف3جمباز فنى س جمٌع مواي الترم الثانى جمٌع مواي الترم االول محموي عنتر محمي 0387 3

التربية راسب جمٌع مواي الترم االول ماعي  مصطرى نشات فؤاي كورانى 0380 4
الرياضية المقارنة+ طبيعة وأسس الميارات 
 الحركية+ عمم نفس النمو والتطور الحركى

   جمٌع مواي الترم الثانى

كنولوجيا التعمم فى التربية الرياضية+ عمم نفس ت ===================  محمي احمي السٌي احمي 0389 
الجماعات الرياضية+ تطبيقات طرق تدريس رياضات 

 المضرب+ تطبيقات طرق تدريس الرياضات المائية

  

                                                                                                                                                                     
 

                              

 
 ٌعتمي                                                                                                   

 عمٌي الكلٌة                                   ش. ط         التجنٌي        المسجل                     وكٌل الكلٌة         
 لشئون التعلٌم والطالب                              ورئٌس عام االمتحانات                                                                              

 

  اسامه صالح فؤاي                           أ.ي/ احمي المغاورى مروان   أ.ي/                                                    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو االدارة الرياضيةتخصص   2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

فصل 3س االســـــــــم
 اول يراسى 

فصل 3س
 يراسى ثان

مواي التخلف من 
 الررق االخرى

 == == == احمي ابراهٌم احمي ابوالرتوح   0318 1

 == == علم حركة == احمي ابراهٌم ٌوسف عرٌرى الخولى 0311 2

 == مٌكانٌكا علم حركة احمي اشرف محموي محمي الٌمانً  0312 3

 == نٌكامٌكا == احمي حسانٌن محمي عرٌرً قنيٌل 0313 4

 == == == احمي حسام اليٌن بٌومً   0314 

 == مناهج التربٌه الرٌاضة ==                     احمي حسنى شعبان سالم  0315 5

 == مناهج التربٌه الرٌاضة مبادئ احصاء  احمي حسٌن ابراهٌم عبي العلٌم  0316 6

 == مناهج التربٌه الرٌاضة == احمي حمايه فوزى جابر  0317 7

 1سباحة ثانية ف مٌكانٌكا === احمي خالي السٌي مشهور   0310 0

 == === == احمي خالي محمي خٌري احمي  0319 9

 == مٌكانٌكا علم حركة ر احمي سامى مجاهي خطاب خض 0328 18

 == اسس ونظرٌات مبايئ احصاء                         احمي سٌي محمي طه 0321 11

 == مناهج التربٌه الرٌاضة ==   بحى احمي عامر احمي ص 0322 12

 == مٌكانٌكا == احمي طاهر عبيالميصوي عواي   0323 13

 == مٌكانٌكا ==            محموي معوض  احمي عايل سٌي احمي 0324 14

 = مٌكانٌكا ==   احمي عبي الرحٌم محمي محمي عبي الرحٌم  0325 15

طرق تيرٌس                لحرٌظاحمي عبي العزٌز عبي ا 0326 16
 +مبايئ احصاء

== == 

 == تربٌة قوام مبايئ احصاء       احمي عبي الرتاح سٌي ابراهٌم فج النور 0327 17

 == == ===                احمي عبي الرتاح عبي الستار محمي 0320 10

 ==  ٌكامٌكان ===                     احمي عبي هللا احمي السٌي 0329 19

 --- ---- ==      احمي عبي المجٌي صبحى عبي المجٌي حسٌن 0338 28

 === مٌكانٌكا == احمي عبيالهايى سٌي احمي شاهٌن   0331 21

 == == == احمي عصام السٌي عبيالعزٌز  0332 22

 == == طرق تيرٌس   احمي على عبي العزٌز على 0333 23

 1جمباز ثانٌه ف ==  طرق تيرٌس          ماحمي فرج امٌن سلو 0334 24

 == == ==         احمي محمي احمي رضوان  0335 25

بٌولوجٌا + علم  احمي محمي حسب النبً محمي  0336 26
 حركة

== == 

 == == علم حركة احمي محمي محمي محمي منصور  0337 27

 == == ==  احمي مهنى السٌي مهنى  0330 20

+مسابات  علم حركة  روق صبٌحاحمي ولٌي فا 0339 29
 مٌيان

== == 

 === == == اسالم خلٌره محمي احمي بحٌري  0348 38

 === == == = اسماعٌل على اسماعٌل على الجعار 0341 31

 == مناهج التربٌه الرٌاضة علم حركة   امٌر اشرف سٌي عباس نصٌر 0342 32

 = == =  امٌر محمي جمعه حامي  0343 33

 = == ==   نس سمٌر السعٌي عبي الحمٌيا 0344 34

 == ==== علم حركة حامي السٌي حامي ابراهٌم شرٌف  0345 35

 == مٌكانٌكا علم حركة حسام سامى عوض ذكى    0346 36

 == مناهج التربٌه الرٌاضة = السٌي جمال محمي السٌي 0347 37

 == == == السٌي مهيى السٌي الشحات 0340 30

 == == = محمي رضا محمي امٌن خالي 0349 39

 2ف2تكنولوجٌا س === == خالي مميوح ابراهٌم عزاليٌن   0358 48

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌي        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

   أ.ي/ اسامه صالح فؤاي                 احمي المغاورى مروانأ.ي/                                                                 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 ٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌي

 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو االدارة الرياضية  2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

فصل يراسى 3س االســـــــــم
 اول 

فصل 3س
 يراسى ثان

مواي التخلف من الررق 
 االخرى

 == ج التربٌه الرٌاضةمناه طرق تيرٌس  رمضان رضا رمضان السٌي 0351 1

 = مٌكانٌكا ==  زكرٌا احمي زكرٌا سٌي احمي  0352 2

+قضاٌا  مٌكانٌكا ==   زكرٌا محى مغاورى سالم 0353 3
 مجتمعٌه

== 

 == == == زكى نجاح ٌس عواي   0354 4

 == مناهج التربٌه الرٌاضة ==  سعي احمي سعي مصطرى يروٌش  0355 5

 == مٌكانٌكا علم حركه  احمي بكٌرسمٌر خالي السٌي  0356 6

 == == ==   سمٌر سعٌي عٌسى السٌي البيوى 0357 7

 == == == سٌف سامى عبي الرتاح احمي  0350 0

 == مناهج التربٌه الرٌاضة ==  صالح ميحت صالح ابراهٌم  0359 9

اسس ونظرٌات التيرٌب  == عايل شرٌف سمٌرعبيالرازق  0368 18
 الرٌاضى+مٌكانٌكا

جمباز غٌرمكتمل 
 2ف2س

 == مٌكانٌكا ==   عبي الرحمن احمي طاٌع انور عبي هللا 0361 11

 === مٌكانٌكا علم حركه   عبي الرحمن عبي الرتاح حسن 0362 12

 == == ===   عبي الرحمن عزب مرسى عزب 0363 13

 2ف2ميخل تيرٌب س == علم حركه   عبي الرحمن وجيى السعٌي المهى 0364 14

 === مٌكانٌكا ==   عبي الرؤف طارق عبي الرؤف محموي 0365 15

 == == == عبيالحلٌم جمال عبيالحلٌم على 0366 16

 == مٌكانٌكا  == عبيهللا تامر محموي محمي 0367 17

 == == منازالت +جمباز عبيهللا ناصر سعٌي السٌي   0360 10

 == == طرق تيرٌس  عبي هللا اشرف عبي هللا السٌي 0369 19

 == مناهج التربٌه الرٌاضة طرق تيرٌس   عبي هللا السٌي متولى احمي 0378 28

 == == ==   عبي هللا بهاء السٌي شاكر 0371 21

طرق تيرٌس+مبايئ  عبي هللا عصام بيوى السٌي  0372 22
 احصاء

== == 

 == == ===   عبي هللا مجيى عبي هللا سٌي احمي 0373 23

 2انجلٌزى اولى ف == ==  محمي رضا محميعبي هللا 0374 24

 == == علم حركه عبي الوهاب طارق عبي الوهاب محمي  0375 25

 == == طرق تيرٌس = على اليٌن مصطرى محمي عبي الحلٌم  0376 26

مناهج التربٌه  ==   على حسن على حسن ابو سياٌة  0377 27
 +تربٌة قوامالرٌاضة

== 

 == مٌكانٌكا مسابيات مٌيان   ٌم عنٌمى على على غنٌمى ابراه 0370 20

 == == ==  عماي اليٌن بهاء اليٌن سالم  0379 29

 == مٌكانٌكا == عماي عصام السٌي احمي 0308 38

 == == ==  عمر اٌمن محميى نصار  0301 31

 == ميكانيكا == عمر حسن طه شعبان احمي 0302 32

 == مٌكانٌكا == عمر خالي محمي احمي النهر 0303 33

 == مٌكانٌكا  == === عمر سعويى عبي المعبوي محموي 0304 34

 === ميكانيكا علم حركو عمرعبيالحمٌي زكى عبيالمجٌي      0305 35

 == == علم حركو+مسابقات ميدان  عمرو اسامة على محمي عبي الكرٌم  0306 36

 == == طرق تدريس عمرو السٌي احمي حسن عبي الرحمن 0307 37

 == == طرق تدريس عمرو اٌمن عرفه حسن 0300 30

 == == ==  عمرو محمي السٌي على محمي بير  0309 39

 == سٌكلوجٌة التيرٌب ==   فايى ابراهٌم ابوزٌي عٌي النمر 0398 48

 == مناهج +تربٌة قوام ==  امٌر برسوم عطا هللا فايى  0391 41

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌي        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 لميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب ا

 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو االدارة الرياضية  2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

فصل 3س االســـــــــم
 يراسى اول 

فصل يراسى 3س
 ثان

مواي التخلف من الررق 
 االخرى

 == انٌكامٌك == فتحى ربٌع فتحى السٌي حسن  0392 1

 == == == فتحً سعٌي محمي عبيالهايي   0393 2

 == == ==   كرٌم محمي عبي الحمٌي على 0394 3

 == مٌكانٌكا طرق تيرٌس   محرم عايل حماي على 0395 4

 == == طرق تدريس+علم حركو  محمي ابراهٌم عبي الحمٌي عبي الخالق  0396 5

 == == == == عزٌزمحمي ابراهٌم عبي الرتاح عبي ال 0397 6

 == == ==                      محمي احمي اسامة محمي  0390 7

 == == طرق تيرٌس الجياوى على طه محمياحمي 0399 0

ابو  محمي احمي عبي الباقى عبي الباسط  0488 9
 == جره

== == == 

 == == طرق تيرٌس               محمي احمي عبي المنعم احمي الرران 0481 18

 == == ==   محمي احمي على عبيه ضٌف 0482 11

 == == == == محمي احمي عوض طه  0483 12

 == == ==           محمي احمي مجيى محموي محمي مرسى 0484 13

 == = ==  محمي احمي محمي عبي الرازق سلطان 0485 14

 == == طرق تيرٌس                     محمي احمي مصباح قمر  0486 15

 == مناهج التربٌه == محمي احمي محمي سعٌي 0487 16

 == == ==  محمي اسامه محمي كامل عبي الحمٌي  0480 17

 == == == محمي اشرف طه عربى على 0489 10

 == == == محمي اشرف محمي محموي   0418 

 == مٌكانٌكا علم حركة    محمي السٌي محموي محمي عامر 0411 19

 == == ===  الكحال حسانٌن مصطرى  محمي 0412 28

 == == ==  محمي اٌهاب محمي على  0413 21

 == مٌكانٌكا طرق تيرٌس  محمي تامر محمي على شحاتة  0414 22

+انجلٌزى 1ف1سباحة س مٌكانٌكا == = محمي جمال محمي السٌي 0415 23
 2ف1س

 2ف1جلٌزى سان مٌكانٌكا علم حركه  محمي حسانٌن ابو موافى محمي 0416 24

 == مٌكانٌكا +قضاٌا مجتمعٌه ==  محمي حميان محمي عبي الرحمن 0417 25

 == مٌكانٌكا علم حركة      محمي حميى كمال محمي 0410 26

 == مٌكانٌكا ===  محمي خالي السٌي ابراهٌم 0419 27

 2ف1انجلٌزى س == =  محمي خٌرى عبي الرحمن مهيى 0428 20

 1ف2سباحو س مٌكانٌكا ===  عرٌرى احمي محمي زٌنهم 0421 29

 == بحث علمى ==   محمي سامى عبي الجواي سعٌي 0422 38

 == == == محمي عبي المنعم محمي عبي الغنى 0423 31

 2ف1انجلٌزى س اسس+ميكانيكا ==  محمي عماي حسٌن السٌي 0424 32

 == مناىج الرتبية  علم حركو   محمي عمر سٌي عٌسى 0425 33

 == مناىج الرتبية ==  محمي عمر عبي المنعم محمي ابراهٌم  0426 34

 == مٌكانٌكا ==  محمي عواي عبي الميصوي عواي 0427 35

36 0420 
 محمي عوٌس سٌي حسنٌن

 2ف2سكره طائره غري مكتمل  سيكلوجية التدريب علم حركو
 غ

 == ==== علم حركوطرق تدريس+  محمي محسن محمي محمي منصور 0429 37

 == == علم حركوطرق تدريس+ محمي محموي السعٌي محمي 0438 30

 مناىج الرتبية == محمي محموي عبي الرتاح الزاملى  0431 39
== 

 == == طرق تدريس+علم حركو محمي محموي مختار طه  0432 48

 == == علم حركو  محمي مصطرى حمزه مصطرى  0433 41



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب 

 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو االدارة الرياضيةتخصص   2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

فصل 3س االســـــــــم
 يراسى اول 

فصل 3س
 يراسى ثان

مواي التخلف من الررق 
 االخرى

 == == طرق تدريس ى  محمي مصطرى عبي الرازق مصطر 0434 1

 == == == محمي مصطرً برعى محمي الكرراوى  0435 2

 == == مسابيات مٌيان محمي هانى السٌي محمي ابو المكارم 0436 3

 == == ==  محمي وائل عبي اللطٌف احمي 0437 4

 == مناىج الرتبية == محموي ابراهٌم سٌي عبي العال    0430 5

 == = علم حركو عزٌز رٌان  محموي احمي عبيال 0439 6

 == مناىج الرتبية == محموي احمي محمي على    0448 7

 == == طرق تدريس محموي اشرف طه عربى   0441 0

 == == == محموي جالل محموي نافع  0442 9

 == ميكانيكا == محموي حماية عبي الرحمن عبي الغرار   0443 18

 == == ق تدريسطر  يسوقً حسن  يسوقًمحموي  0444 11

 == مناىج الرتبية == محموي رجب محمي بٌومى    0445 12

 == مناىج الرتبية+ ميكانيكا == محموي عاطف السٌي محمي حمٌر  0446 13

 == == == محموي عصام السٌي عبي الرحمن  0447 14

 == ميكانيكا ==   محموي مجيى طه سلٌمان 0440 15

 == == ==   محموي مجيى محمي زكى 0449 16

 == == == محموي محمي السٌي الشافعى   0458 17

 2ف2تكنولوجٌا س == === محموي محمي جالل محموي   0451 10

 == == == محموي محمي زٌنهم موسى يٌاب   0452 19

 == == == محموي محمي سٌي حميان    0453 28

غٌر 2ف1ه سسباح ميكانيكا == محموي محمي عبيالرحٌم ابراهٌم  0454 21
 مكتمل

 == == علم حركو محموي مصطرى عبيالعزٌز محمي   0455 22

 == == == محموي نبٌل شعبان محمي  0456 23

 == ميكانيكا بٌولوجٌا  علىمحموي نبٌل عبيالرازق  0457 24

 == == == مروان اسامة محموي على متولى  0450 25

 == == ==  مصطرى احمي محمي ابراهٌم على  0459 26

 == == == مصطرى اشرف محمي محمي   0468 27

 2ف1اجنليزى س مناىج الرتبية == === مصطرى بٌومى فتحى بٌومى محمي سلٌمان 0461 20

 == مناىج الرتبية ==  مصطرى جمال غرٌب عبي هللا عامر 0462 29

 == == ==  مصطرى جمال محموي على  0463 38

 === مناىج الرتبية = -طرى مصطرى رضا زهيى احمي مص 0464 31

 == = == مصطرى عايل احمي مجي الشهبه  0465 32

 == == مسابقات ميدان مصطرى عبي هللا وهٌيى عبي الوهاب     0466 33

مصطرى عبي المحسن عبي الهايى عبي  0467 34
 الحى  

== == == 

 == ميكانيكا == مصطرى عبيالعظٌم محمي مصطرى   0460 35

 == == == صطرى قاسم مصطرى عبيالرتاح عبيالعالم 0469 36

 == == == مصطرى مجيى عزت ابراهٌم   0478 37

 مناىج الرتبية == مصطرى محموي خلف هللا محمي  0471 30
== 

 == == == == نضال طارق عبي الحمٌي محمي  0472 39

 == ميكانيكا تربٌة قوام + ==  نوراليٌن ناصر محروس 0473 48

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌي        المسجل                 



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 م يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو وميرر علٌهاالدارة الرياضيةتخصص   2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

فصل يراسى 3س االســـــــــم
 اول 

فصل 3س
 يراسى ثان

مواي التخلف من الررق 
 االخرى

 === == == ٌحً زكرٌا محموي محمي   0474 1

 2ف2تربٌة صحٌة س مناىج الرتبية ==  ٌحً محمي فوزي محموي  0475  2

 == == == ٌوسف السٌي ٌوسف عٌي  0476 3

 == == ==  ٌوسف حسن احمي على  0477 4

 == == == ٌوسف طارق محمي السٌي  0470 5

 == == ==  ٌوسف عراقى حسن عراقى  0479 6

7      

0      

 ٌعتمي                             
 عمٌي الكلٌة                            وكٌل الكلٌة                ش. ط         التجنٌي        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

   أ.ي/ اسامه صالح فؤاي                 ورى مرواناحمي المغاأ.ي/                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                          
                   شئون التعلٌم والطالب              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو باقون لالعادة وباقون من الخارج االدارة الرياضيةتخصص   2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 جلوس ال

فصل 3س فصل يراسى اول 3س االســـــــــم
 يراسى ثان

مواي التخلف من الررق 
 االخرى

1 0405 
   صالح ابراهٌم الناصر عبي ابراهٌم

راسب مجيع املواد الرتم االول ماعدا 
 التدريب امليداىن أ

راسب مجيع مواد الرتم الثاىن 
 ماعدا التدريب امليداىن ب

بٌولوجٌا الرٌاضة 
حركه  +علم1ف3س

 1ف3س

2 0406 

 عمر عاطف عبيالمحسن سلٌمان

العالقات العامه 
واالعالم+تطبٌيات االيارة فً 
رٌاضات المضرب+تطبيات 

االياره فً التمرٌنات 
 والجمباز+تيرٌب مٌيانى أ

 == انى ب تيرٌب مٌي

ايارة االزمات +العالقات  عمرو محمي السٌي عرٌرً السٌي 0407 3
 العامه +تيرٌب مٌيانى أ

تيرٌب مٌيانى 
ب+تطبٌيات االياره فً 

مسابيات المٌيان 
 والمضمار

=== 

 == مجيع مواد الرتم الثاىن مجيع املواد الرتم االول كرٌم بالل عرٌرً عبي العال هاشم 0400 4

 == == == الغى 0409 5

 === التيرٌب المٌيانى ب العالقات العامه واالعالم احمي محمي اشرف محموي السٌي 0498 6

راسب مجيع املواد الرتم االول ماعدا  محمي عبيالحمٌي حامي عبيالحمٌي 0491 7
االجتاىات احلديثة +العالقات العامو 

 والعالم

بٌولوجٌا الرٌاضة  مجيع مواد الرتم الثاىن
+علم حركه 1ف3س

  1ف3س

 ٌوقف  محمي محمي عبي المنصف 0492 0
  2821قٌيه

التسوٌق فً المجال 
ت االيارة فً الرٌاضى+ تطبٌيا

رٌاضات المضرب+ تطبٌيات 
 االيارة فً التمرٌنات والجمباز

التيرٌب المٌيانى ب+ 
تطبٌيات االيارة فً 
 الرٌاضات المائٌة

=== 

 محموي ولٌي عبيالحمٌي حسن 0493 9
 

مسابيات مٌيان  مجيع مواد الرتم الثاىن مجيع املواد الرتم االول
 1ف3ومضمار س

عبدالرحمن  مصطفى أمين حسن 0494 18
 نصار

 1ف 3مجباز فىن س مجيع مواد الرتم الثاىن مجيع املواد الرتم االول

 1ف2مائٌة س == العالقات العامه واالعالم  مصطرً عواي عبيالعزٌز احمي 8495 11

 باقون من الخارج

1 0588 
 -ابراىيم عطوه عمى ابراىيم

ات اختبار جمٌع مواي الترم الثانى جمٌع مواي الترم االول
+ميخل فى 1ف3س

 2ف2التيرٌب  س

2 0581 
 -حمد محمد السيد ابوزيدا

تيرٌب مٌيانى  ==
ب+تطبٌيات االيارة فً 

 مسابيات مٌيان 

== 

 === تيرٌب مٌيانى ب === -عبد اهلل ماىر مفرح حسن 0582 3

4 0583 

 -كريم محمد ابراىيم توفيق

طرق ايارة المنافسات 
 الرٌاضٌة 

 االسس العلمٌة لاليارة
الرٌاضٌة +يراسه 

متييمه فى علم نرس 
الجماعات الرٌاضٌة 
+تطبٌيات االيارة فً 

  ت المائٌهالرٌاضا

=== 

االسس العلمٌة لاليارة  === -محمد عبدالرحمن محمد رجب عامر 0584 5
الرٌاضٌة+تطبٌيات 
االياره فى الرٌاضات 

 الجماعٌة 

== 

اي الترم االول راسب جمٌع مو محمد عادل مصطفى عبد الرحمن 0585 6
ماعيا االتجاهات الحيٌثه فً 
التروٌح +العالقات العامه 

 واالعالم

 == جمٌع مواي الترم الثانى

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌي        المسجل                 
 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 فؤاي     أ.ي/ اسامه صالح               احمي المغاورى مروانأ.ي/                                                                 



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                        
                   شئون التعلٌم والطالب              

 الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون     كشف أرقام الجلوس وأسماء

 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو تدريب رياضىتخصص   2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

فصل 3س االســـــــــم
 يراسى اول 

فص3س
 ل يراسى ثان

مواي التخلف من 
 الررق االخرى

 == == ==  سٌي ابراهٌم صالح ابراهٌم ال 0518 1

 == == ==  ابراهٌم عاطف ابراهٌم عبي هللا تعلب 0511 2

 == تربٌة قوام جمباز  ابراهٌم محمي ابراهٌم حسنٌن 0512 3

 == == =مبايئ احصاء=  ابراهٌم محمي ابراهٌم عبي الميصوي 0513 4

 == == == ابراهٌم محمي ابراهٌم مصطرى  0514 5

 == == ==  اليٌن عثمان  ابراهٌم محمي جمال 0515 6

 == == ==  احمي ابراهٌم السٌي السٌي قمر 0516 7

 == == ==  احمي السٌي حمزه عمار 0517 0

 == == ==  احمي السٌي عبي المعطى السٌي مكتى 0510 9

 == == احصاءمبادئ   احمي السٌي على محموي السٌي جوية 0519 18

 == == ٌاضات جماعٌةر   احمي بيرى احمي اليسوقى 0528 11

 == == == احمي حسب النبى احمي  0521 12

 == == طرق تيرٌس  احمي حسٌن محمي على سالمان  0522 13

 == == مبادئ احصاء احمي حميى احمي منصور  0523 14

 == == علم حركه احمي خالي محمي عبيالرتاح  0524 15

 == مٌكانٌكا ت مٌيان مسابيا   احمي سامى عبي العال ابراهٌم  0525 16

 1ف2جمباز س مٌكانٌكا == احمي سعٌي السٌياحمي فرج عبيهللا  0526 17

 == = مبادئ احصاء   احمي سٌي عبيه على منصور  0527 10

 === مٌكانٌكا == احمي شاكر محمي مسٌل   0520 19

 == مٌكانٌكا ==  احمي عايل عبي الهايى محمي  0529 28

 == مناىج الرتبية طرق تيرٌس  الحمٌي عبي العظٌم احمي احمي عبي  0538 21

 == == ==  احمي عبي العزٌز حامي بركات  0531 22

طرق تيرٌس+علم    احمي عنتر عبي العال حسٌن 0532 23
 حركة

== == 

 == مناىج الرتبية طرق تيرٌس احمي فكري السٌي محمي سالم  0533 24

 === مناىج الرتبية ===  احمي محمي احمي اليرس  0534 25

 == == ==  احمي محمي رمضان عبي الرازق ٌوسف 0535 26

 == == ==   احمي محمي عبي الرتاح على  0536 27

 == == طرق تيرٌس تيرٌب احمي محمي مصطرى محموي خضر 0537 20

 == == طرق تيرٌس  حمي حبٌب منجى امحمي  احمي محمي  0530 29

 === === == تيرٌب   ى ٌوسف احمي محمي مغاز 0539 38

 == == مبادئ احصاء+مجباز   احمي وائل صالح فران محمي 0548 31

 == == ==           اسالم سٌي احمي محمي سٌي احمي 0541 32

 == == ==  اسالم عايل عبي ربه صيٌق  0542 33

 == == ==   اسالم عاطف حلمى محمي 0543 34

 == == ==  رسى محموياسالم عبي العزٌز م 0544 35

 2ف1اجنليزى س مٌكانٌكا ==  اسالم محمي محميى عبي الرازق عرٌرى 0545 36

 === == ===  اسماعٌل اٌمن اسماعٌل السٌي جٌاش  0546 37

 == == ==  اشرف عبي الياير ابراهٌم عبي الياير 0547 30

 == مٌكانٌكا ==  السٌي محمي السٌي محمي حسٌن  0540 39

 == == ==  انس عز اليٌن ابراهٌم حسن 0549 48

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌي        المسجل                 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو تدريب رياضىتخصص   2022/2023معى فى العام الجا

رقم  م
 الجلوس 

فصل يراسى 3س االســـــــــم
 اول 

فصل 3س
 يراسى ثان

مواي التخلف من الررق 
 االخرى

 == +مٌكانٌكا مناىج الرتبية ==               انس محمي محمي السٌي عامر 0558 1

 == == == وي عبي الجلٌل محموي قاسم انس محم 0551 2

باسم مصطرى عبي الواحي محمي  0552 3
 خضر 

== == == 

 == == ==  == بشار خالي فاروق محمي  0553 4

 == == == بالل احمي حنرً عٌي  0554 5

 == == ==   بالل محمي زكى عبي الرحمن  0555 6

 === == ===  بالل هشام احمي عبي الرحمن اليالى  0556 7

 == == ==  تامر فرغلى نصر محموي  0557 0

 == مٌكانٌكا == جاي محمي عبي العزٌز جاي  0550 9

 == == ==  حازم محمي مصطرى حسن رسمى 0559 18

 == == ==   حسام سعٌي الشحات عبي الميصوي  0568 11

 == مٌكانٌكا == === حسام طارق احمي ابراهٌم  0561 12

 == == == === بي هللا صبحى مشهور حسام ع 0562 13

 == مٌكانٌكا == حسن احمي حسن سلٌمان  0563 14

 == == ==     حسنى اسامة حسنى امٌن صالح 0564 15

خالي عبي الغنى محمي عبي الغنى  0565 16
 الجنٌيى

 == +مٌكانٌكا مناىج الرتبية ==

 == == احصاءمبادئ بيولوجيا +  خالي محمي سعٌي محمي مصطرى  0566 17

 == == ==  خالي ولٌي ٌحٌى محمي زكرٌا 0567 10

   == تربٌة قوام  علم حركة   زٌاي بيوى عبي العزٌز محمي  0560 19

 == == == === زٌاي محمي عبي الياير عبي الميصوي 0569 28

 1ف1سباحة س == جمباز === زٌاي ناصر الحسٌنى مصطرى   0578 21

 == == علم حركة === ح محمي ٌس الرنجرى ساجي هلل صال 0571 22

 = == == ==== سعٌي احمي سعٌي عرٌرى العاقل  0572 23

 == مناىج الرتبية جمباز    سعٌي ربٌع السعٌي رمضان رخا  0573 24

 == == ==       سعٌي ناصر محمي السٌي فرج 0574 25

 == == ==    سعٌي نصار سعٌي منصور  0575 26

 --- مٌكانٌكاسٌكلوجٌة+ == == مة مجيى سالمة محميسال 0576 27

 == == == == سمٌر محمي الشحات جاي البربرى  0577 20

 == == ==    سوٌلم محمي محمي احمي سوٌلم 0570 29

 == == == === صالح طارق صالح سٌي احمي  0579 38

 == == == === طارق محمي النبوى عبي المنصف  0508 31

 == == ==      مصطرى طه محمي على هزاعطه  0501 32

 === == مسابقات ميدان === عبي الرحمن احمي سلٌمان ابراهٌم 0502 33

 == == == === عبي الرحمن احمي متولى محمي 0503 34

 == == مجباز === عبي الرحمن اسامة سعٌي حامي  0504 35

 == == == === عبي الرحمن خالي عبيه علٌان  0505 36

 = مناىج الرتبية == عبي الرحمن عايل محمي محمي 0506 37

 == == == == عبي الرحمن محمي عبي هللا محمي 0507 30

 == == == == عبي الرحمن محموي ٌوسف احمي  0500 39

 == == == ==== عبي العزٌز مصطرى احمي مصطرى  0509 48

 ٌعتمي                            
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو تدريب رياضىتخصص   2022/2023فى العام الجامعى 

رقم  م
 الجلوس 

فصل 3س االســـــــــم
 يراسى اول 

فصل 3س
 يراسى ثان

مواي التخلف من الررق 
 االخرى

 == == علم حركة+ مبادئ احصاء == عبي هللا احمي عبي الباقى محمي  0598 1

 == == ==    عبي هللا احمي عبي هللا احمي  0591 2

 == == == عبي الحمٌي  نًعبي هللا سالمة حس 0592 3

 ==  مناىج الرتبية == المنعم هشام عبي المنعم محمي احمي عبي  0593 4

 == +مٌكانٌكا مناىج الرتبية =    عبي المهٌمن عبي اليوى عبي المهٌمن كامل  0594 5

 == == == عبيهللا ابوالعنٌن انور ابراهٌم      0595 6

 == == مسابقات ميدان +طرق تدريس عمر احمي سٌي محمي فرج 0596 7

 == مناىج الرتبية ==    عمر خالي حميى ٌاسٌن العشرى  0597 0

 == == ==   عمر رافت احمي محمي  0590 9

 == == == ===  عمر عبي الرحمن عبي الرتاح عبي السمٌع 0599 18

 == == ==    عمر عبي العزٌز مصطرى بٌومى 0688 11

 == == ==    عمر عبيه عبي الباقى الشاذلى 0681 12

 == == ==                                         عمر محمي سٌي عبيه بحٌرى  0682 13

 == == == ==== عمر محمي مصطرى االلرى  0683 14

 == == == ==== عمرو ابراهٌم عبي السمٌع اليٌب 0684 15

 == == ==  عمرو محمي مصطرى احمي عبي المجٌي 0685 16

 == مٌكانٌكا طرق تدريس === المطلب فاروق محمي ابراهٌم عبي 0686 17

 == == == فتحى حسام عبي العاطى شٌح 0687 10

 == مناىج الرتبية +مٌكانٌكا == === فهمى ولٌي السٌي محمي حسن  0680 19

 == == علم حركة ===== كرٌم هانى عبي الرتاح محمي السٌي 0689 28

 == == طرق تدريس  كٌرلس اٌمن عيلى حنا 0618 21

 == == ==  ماجي ابراهٌم احمي احمي 0611 22

 == == == === مازن على ابو الرتوح على خضر  0612 23

 == مٌكانٌكا == === مازن وائل محمي عبي الحمٌي السٌبلى 0613 24

 == == ==  محمي احمي السٌي احمي السٌي اليٌب 0614 25

 == == == محمي احمي رسمى محمي 0615 26

 == == ==   احمي عبي اللطٌف احمي  محمي 0616 27

 == == =طرق تيرٌس=  محمي احمي محمي السٌي  0617 20

 == == ==   محمي احمي محمي عواي  0610 29

 == سيكولوجيا ==  محمي احمي محمي فكرى  0619 38

 == مناىج الرتبية ==  محمي اٌهاب محمي محمي رمضان  0628 31

 == == ==  حموي السٌي محمي اٌهاب محمي م 0621 32

 == == ==   ي ٌمحمي برهان رجب ع 0622 33

 == == ==  محمي جمال السٌي احمي جمعه  0623 34

 == == مسابقات ميدان  محمي حاتم جمال اليٌن محمي  0624 35

 == == ==  محمي حسٌن محمي طٌطة 0625 36

 == يةمناىج الرتب مجباز   محمي حمايه محمي ابراهٌم 0626 37

 == == == محمي خالي ابراهٌم مناع 0627 30

 == == == محمي خالي محمي الجٌالنً مصٌلحى   0620 39

 == == ==  محمي رافت كمال عبي الشافى زٌن اليٌن 0629 48

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة           الكلٌة                     وكٌل             ش. ط         التجنٌي        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

   أ.ي/ اسامه صالح فؤاي                 احمي المغاورى مروانأ.ي/                                                                 
 
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   لٌم والطالبشئون التع              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 تدريب رياضىتخصص   2022/2023فى العام الجامعى 
 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو 

رقم  م
 الجلوس 

فصل 3س االســـــــــم
 يراسى اول 

فصل 3س
 يراسى ثان

التخلف من الررق مواي 
 االخرى

 == == ==   محمي سعٌي محمي رشيى  0638 1

 == == طرق تدريس محمي سمٌر على اليٌن متولى  0631 2

 == == طرق تدريس  ايل عبي الحلٌم هاللمحمي ع 0632 3

 == == ==  محمي عايل محمي صبره  0633 4

محمي عبي العظٌم عبي الحمٌي عبي  0634 5
 == العظٌم 

== == == 

 == == ==  محمي عبي العلٌم على على  0635 6

 == == طرق تدريس محمي عبي هللا ابو زٌي عرٌرى 0636 7

 == == == = محمي عبي هللا محمي عبي العزٌز عبي لمجٌي 0637 0

 == مٌكانٌكا ==   محمي عبي المعز محمي مصلحى 0630 9

 == == طرق تدريس = محمي عبي الناصر السٌي عبي المنعم 0639 18

 == == ==   محمي عالء محمي السٌي ٌسن عوٌس 0648 11

 == مناىج الرتبية ==  محمي على محمي عبي هللا 0641 12

 == == طرق تدريس  محمي عماي عبي الخالق متولى  0642 13

 == == مبادئ احصاء  محمي ماجي زٌنهم زٌن  0643 14

 == == طرق تدريس  محمي مجيى عواي محمي حالوه 0644 15

 == مناهج التربٌة طرق تدريس  محمي محمي جالل حسن على هٌكل 0645 16

 == == == عٌسوىمحمي محموي عبي الخالق عبيه  0646 17

 == مٌكانٌكا ==   محمي مرسى فرحات عالم 0647 10

 == == طرق تدريس  محمي مصطرى محمي عبي الجلٌل 0640 19

 == == طرق تدريس العزٌز على محمي حجازى محمي ناصر عبي 0649 28

 == == ==  محمي وجٌه احمي عبي السالم احمي 0658 21

 == == == محمي ولٌي عبي الجلٌل على معوض  0651 22

 == == ==   محمي ٌاسر محمي احمي 0652 23

 == مناهج التربٌة ==  محمي ٌاسر محمي عبي الحمٌي 0653 24

 == مٌكانٌكا ==  غنٌمى ابراهٌم  محموي ابراهٌم 0654 25

 == == ==  محموي ابراهٌم محمي سٌي احمي 0655 26

 == == ==  محموي جمال كمال ابو بكر  0656 27

 == == == محموي جمال محمي مبروك    0657 20

 == == مسابيات مٌيان  محموي حسٌن حسن احمي  0650 29

 == == ==  محموي عاطف حسٌن المرصراوى  0659 38

 == مٌكانٌكا ==  الطنانىمحموي عبي العال سٌي عبي العال  0668 31

 == == ==   محموي عبي المجٌي عبي الحرٌظ  0661 32

 == == ==  محموي على حامي على 0662 33

 == == == محموي رضا محموي رجب  0663 34

 == == ==   محموي محمي احمي السٌي هٌبه  0664 35

 == == == وي هشام محموي حامي محم 0665 36

 == == == مروان حماية عٌسى عٌسوى  0666 37

 == == == مروان محمي ذكى السٌي  0667 30

 == == == = مصطرى احمي الشحات محمي 0660 39

 = مناهج التربٌة طرق تيرٌس مصطرى اسالم عبي المحسن عبي هللا  0669 48

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌي        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

   أ.ي/ اسامه صالح فؤاي                 احمي المغاورى مروانأ.ي/                                                                 
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 تدريب رياضىتخصص   2022/2023فى العام الجامعى 
 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو 

رقم  م
 الجلوس 

فصل 3س االســـــــــم
 يراسى اول 

فصل 3س
 يراسى ثان

مواي التخلف من الررق 
 االخرى

 == == == مصطرى اشرف عبي الرتاح حسن  0678 1

 == == == مصطرى انور مختار ابو المكارم 0671 2

 == == == مصطرى باسم ابوبكر مصطرى 0672 3

 == == الت مناز مصطرى صابر احمي فراج  0673 4

 == ميكانيكا == مصطرى صبرى متولً حسٌنى  0674 5

 == تربية قوام == مصطرى عارف السٌي حامي ميكور  0675 6

 = تربية قوام مناهج التربٌة+ ==  مصطرى على ابراهٌم عبي الوهاب  0676 7

 2ف1اجنليزى س == طرق تيرٌس+علم حركه مصطرى مجيى ابراهٌم عبي اللطٌف 0677 0

مصطرى محمي عبي الغنى احمي محمي  0670 9
 مٌحة ق

== == == 

 == تربية قوام == مصطرى محمي كامل محمي  0679 18

 == مناهج التربٌة == مصطرى محمي محموي عواي 0608 11

 == مناهج التربٌة == مصطرى محموي احمي عبي الحمٌي  0601 12

 == == == = مصطرى محموي عبي الغنى محموي  0602 13

 == == ==  مصطرى مختار ابراهٌم عبي الحلٌم  0603 14

 == == ==   مصعب سامى صبحى بكٌر 0604 15

 == مناهج التربٌة طرق تيرٌس   معاذ مميوح عبي السمٌع محمي  0605 16

 == مناهج التربٌة == معتز خالي محمي ابو سرٌع نعٌم 0606 17

 == +تربٌة قواماهج التربٌةمن ==   معتز محمي عواي رٌحان 0607 10

 == مناهج التربٌة ==  مهني عربى عزوز احمي  0609 19

 == مناهج التربٌة ==   موسى طارق موسى عبي السالم 0698 28

 == == ==  ناير السٌي طلعت السٌي محمي 0691 21

 2ف 2تربٌة صحٌه س مناهج التربٌة ==  ٌوسف احمي لطرى محمي  0692 22

 == == ==     سف طارق احمي السٌيٌو 0693 23

 == مٌكانٌكا طرق تيرٌس  ٌوسف اسالم يسوقى منصور  0694 24

 == مٌكانٌكا == == ٌوسف جمال سلٌمان حسن صالح 0695 25

 === مناهج التربٌة == === ٌوسف خلٌل عبي الرحمن ابو زٌي  0696 26

 == == == ٌوسف عبي المحسن ابراهٌم ٌوسف 0697 27

 == == مسابيات مٌيان  ٌوسف على عبي الرتاح محمي البمبى  0690 20

  مناهج التربٌة طرق تيرٌس == ٌوسف ماهر سٌي محموي الخولى  0699 29

 == مناهج التربٌة == == ٌوسف محمي حسٌن السٌي 0788 38

  مناهج التربٌة علم حركه == ٌوسف محموي فوزى جابر  0781 31

 == مٌكانٌكا ==           س عمرٌونس عمر ٌون 0782 32

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌي        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    طالب                   لشئون التعلٌم وال                                                       
 

   أ.ي/ اسامه صالح فؤاي                 احمي المغاورى مروانأ.ي/                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                          
                   شئون التعلٌم والطالب              

 كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    

 باقون لالعادة  تدريب رياضىتخصص   2022/2023جامعى فى العام ال
 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو 

رقم  م
 الجلوس 

فصل يراسى 4س االســـــــــم
 اول 

فصل 4س
 يراسى ثان

مواي التخلف من الررق 
 االخرى

االنتقاء فى المجال    قيم  احمي عاطف علً سٌي 0785 1
 الرياضى

== === 

سراج الدين)  إسالم محمد عمى محمد 0786 2
 قدم(

 1ف3جمباز س تيرٌب مٌيانى ب تيرٌب مٌيانى أ

 == == تيرٌب مٌيانى أ السيد ) سباحة( امام السيد امام 0787 3

 == == تيرٌب مٌيانى أ    قيم حازم حامي بابكر على 0780 4

االنتقاء فى المجال  )  كنغ فو( ححاج فتوح شوقي حسن 0789 5
 اضىالري

== == 

)   حسين سعد محمد عبداهلل ضوة 0718 6
 قدم(

 == == تيرٌب مٌيانى أ

)   محمد ابراىيم يسري عبدالفتاح 0711 7
 سباحة(

سٌكلوجٌة التيرٌب+ 
 تيرٌب مٌيانى أ

=== == 

0 0712 

) كنغ محمود ىاني عادل صالح
 فو(

التخطيط لمتدريب 
الرياضى+األسس 

الفسيولوجية لمتربية 
تيرٌب  البدنية+

 أ مٌيانى

== === 

   سالم مصطفي كمال السيد محمود 0713 9
 )  سباحو(

طرق وبرامج 
التيرٌب الرٌاضى + 

 تيرٌب مٌيانى أ

 1ف3جمباز س ===

)    مصطفي محمد سعيد جوىر 0714 18
 تنس ارضى(

 2ف3ميكانيكا س == ==

 من الخارج 

االنتقاء فى المجال  محمي اسماعٌل محمي عسكر 0728 1
 لرياضىا

== == 

اإلعداد النفسى  == محمود ابراهيم احمد ابراهيم 0721 2
 لمرياضيين

== 

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌي        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

   أ.ي/ اسامه صالح فؤاي                 احمي المغاورى مروانأ.ي/                                                                 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                         
                   شئون التعلٌم والطالب              

 ب الميٌيٌن بالررقة الرابعة    مستجيون    كشف أرقام الجلوس وأسماء الطال

 وافدينرياضة مدرسية  تخصص   2022/2023فى العام الجامعى 
 وميرر علٌهم يخول امتحانات يور ٌناٌر وماٌو 

رقم  م
 الجلوس 

فصل 3س االســـــــــم
 يراسى اول 

فصل 3س
 يراسى ثان

مواي التخلف من الررق 
 االخرى

 === == +جمباز فنىعلم حركه  احمي عبيى هاٌس عبيى 0088 1

 === == جمباز فنى سعي احمي سعي مطلق سمران العازمى 0081 2

 == === == عبيالعزٌز خالي محمي امخٌشم الشمرى  0082 3

 فواز عبيهللا جٌجان ضحوى العنزى  0083 4
 

 == مٌكانٌكا  ====

 === === == صير عوض شبرم على الظرٌرى 0084 5

 === مناهج التربٌة مبايئ احصاء الهايى راشي حمي المرىحمي عبي 0085 6

 === === علم حركه  راشي حمي راشي حمي المرى 0086 7

 الباقون لالعاية

    باقون لالعاية   

علم نرس النمو والتطور  احمي عبيهللا عٌسى العصرور  0018 1
الحركى +تطبٌيات طرق 

تيرٌس جماعٌه +تطبٌيات 
ز طرق تمرٌنات وجمبا

 أ علم حركة+

 1ف3علم حركة س ===

 1ف3علم حركة س ==== ==== عبيهللا عياب حماي العتٌبً 0011 2

 خارجلمن ا

علم نرس النمو والتطور    فرحان عوض ٌوسف صبحى 0015 1
 الحركى

تطبٌيات طرق تيرٌس مٌيان 
 ومضمار جمباز فنى

 1ف3اختبارات ومياٌٌس س

      

 ٌعتمي                            
 عمٌي الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌي        المسجل                 

       ورئٌس عام االمتحانات              لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

   أ.ي/ اسامه صالح فؤاي                 احمي المغاورى مروانأ.ي/                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                    شئون التعلٌم والطالب 

 االولىالرابعة  مستجيون وعلٌهم تخلف من الررقة لطالب الميٌيٌن بالررقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
  2222/2223فى العام الجامعى 

  م
 

رقم 
 الجلوس

 

 االســــــم
 االولىلفرقة من االتخمف مواد 

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول
 2سباحه اولى ف  === احمي سعي عبيربه سالمه   0827 1

   غٌر مكتمل 2ف1كرة ٌي س ====  محمي مصطرى حمٌيه ٌونس اليسوقى  0216 2

 === 1ف1سباحة س  محموي امام عبي المجٌي احمي  0220 3

 ىوكى اوىل غري مكتمل == ل مصطرى مسعي عبي المعبوي ابو جمٌ 0271 4

 2== انجلٌزى اولى ف == عبي هللا محمي رضا محمي 0374 5

  2ف1انجلٌزى س 1ف1سباحة س = محمي جمال محمي السٌي 0415 6

 2ف1انجلٌزى س === محمي حسانٌن ابو موافى محمي 0416 7

 2ف1انجلٌزى س =  محمي خٌرى عبي الرحمن مهيى 0428 0

 2ف1انجلٌزى س ====  سٌن السٌيمحمي عماي ح 0424 9

 غٌر مكتمل2ف1سباحه س === محموي محمي عبيالرحٌم ابراهٌم  0454 18

 2ف1اجنليزى س ==  === مصطرى بٌومى فتحى بٌومى محمي سلٌمان 0461 11

اسالم محمي محميى عبي الرازق عرٌرى 0545 12
  

 2ف1اجنليزى س ====

 === 1ف1احة سسب زٌاي ناصر الحسٌنى مصطرى   0578 13

 2ف1جنليزى س ==== مصطرى مجيى ابراهٌم عبي اللطٌف 0677 14

اسالم محمي محميى عبي الرازق عرٌرى 0545 15
  

 2ف1اجنليزى س ====

 === 1ف1سباحة س  زٌاي ناصر الحسٌنى مصطرى   0578 16

17     

 ٌعتمي                                                                                                                     
 عمٌي الكلٌة                   ش. ط         التجنٌي        المسجل                     وكٌل الكلٌة                          

 ورئٌس عام االمتحانات                                      لطالب           لشئون التعلٌم وا                                                           
 

  اسامه صالح فؤاي  أ.ي/                           احمي المغاورى مروان   أ.ي/                                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             اضٌةكلٌة التربٌة الرٌ  
                    شئون التعلٌم والطالب 

 الثانٌة  الرابعة  مستجيون وعلٌهم تخلف من الررقةلطالب الميٌيٌن بالررقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
  2222/2223فى العام الجامعى 

  م
 

رقم 
 الجلوس

 

 االســــــم
 الثانيةمن الفرقة التخمف مواد 

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول
 2ف2تربٌه صحٌة س ==== ايهم عبي الرحمن عبي هللا سلٌمان  0850 1

 === 1ف2سباحة س عربى طارق جالل محموي  0130 2

 2ف2جمباز س == ى ابراهٌم خضرعلى زكرٌا عل 0148 3

 2ف2مسابيات س ==  عمار هانى صالح اليٌن احمي  0146 4

 == 1سباحه ثانٌة ف مصطرى محموي ابراهٌم علً    0269 5

 === 1سباحة ثانية ف احمي خالي السٌي مشهور   0310 6

 === 1جمباز ثانٌه ف           ماحمي فرج امٌن سلو 0334 7

 2ف2تكنولوجٌا س == وح ابراهٌم عزاليٌن  خالي ممي 0358 0

 2ف2جمباز غٌرمكتمل س === عايل شرٌف سمٌرعبيالرازق  0368 9

 2ف2ميخل تيرٌب س  ====   عبي الرحمن وجيى السعٌي المهى 0364 18

 === 1ف2=== سباحو س  محمي زٌنهم عرٌرى احمي 0421 11

 غ  2ف2س مكتملكره طائره غري  === محمي عوٌس سٌي حسنٌن 0420 12

 2ف2تكنولوجٌا س == === محموي محمي جالل محموي   0451 13

 2ف2تربٌة صحٌة س ====  ٌحً محمي فوزي محموي  0475  14

 ====== 1ف2مائٌة س مصطرً عواي عبيالعزٌز احمي 8495 15

 2ف2ميخل فى التيرٌب  س ==== -ابراىيم عطوه عمى ابراىيم 0588 16

 ==== 1ف2جمباز س السٌياحمي فرج عبيهللا احمي سعٌي  0526 17

 2ف 2تربٌة صحٌه س  ==  ٌوسف احمي لطرى محمي  0692 10

19     

 ٌعتمي                                                                                                                    
 عمٌي الكلٌة                   ل                     وكٌل الكلٌة                         ش. ط         التجنٌي        المسج 

 ورئٌس عام االمتحانات                                      لشئون التعلٌم والطالب                                                                      
 

  اسامه صالح فؤاي  أ.ي/                           احمي المغاورى مروان   أ.ي/                                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                    شئون التعلٌم والطالب 

  2222/2223فى العام الجامعى  الثالثةالرابعة  مستجيون وعلٌهم تخلف من الررقة لطالب الميٌيٌن بالررقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف

رقم  م
 الجلوس

 من الفرقة الثالثةالتخمف مواد  االســــــم                  
 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات  == ابراهٌم اشرف اٌراهٌم ابراهٌم  0888 1
 الخاصة+ مٌكانٌكا حٌوٌة

 اسس ونظرٌات التيرٌب الرٌاضى مسابيات مٌيان والمضمار ابراهٌم حسن جوية رضوان  0882 2

 كانٌكا حٌوٌةمٌ == ابراهٌم حميى علٌوه السٌي 0883 3

 مٌكانٌكا حٌوٌة == ابراهٌم حميٌن البٌومى صالح  0884 4

 == اختبارات ومياٌٌس  ابراهٌم رضوان حسٌن رضوان 0885 5

 مٌكانٌكا حٌوٌة == ابراهٌم شعبان ابراهٌم شعبان 0887 6

 مٌكانٌكا حٌوٌة ==  ابراهٌم عرفات ابراهٌم محموي 0880 7

 مٌكانٌكا حٌوٌة مبادئ احصاء محمي ابراهٌم محمي السٌي 0889 0

 مٌكانٌكا حٌوٌة == احمي السٌي بٌومً الياضً   0814 9

 == علم حركة احمي السٌي عزازي بٌومً الشاذلى    0816 18

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة === احمي السٌي محمي احمي الشرقاوى  0817 11

 مٌكانٌكا حٌوٌة ==   م احمياحمي اٌهاب ابراهٌ 0819 12

 مٌكانٌكا حٌوٌة == احمي خٌرى عبي الرتاح عبي الغنى      0821 13

 ==== طرق تدريس التربية الرياضية احمي راضى احمي الصٌاي            0822 14

 == علم حركة احمي رجب عبي المغنى محمي  0823 15

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة يس التربية الرياضيةطرق تدر  احمي رضا جوية عبي الياير     0825 16

 مٌكانٌكا علم حركة  احمي سامى عبي الخالق محمي 0826 17

 == بٌولوجٌا الرٌاضة احمي شرٌف صالح اسماعٌل   0820 10

 == علم حركة طرق تدريس التربية الرياضية+ احمي شعبان مسعي زكى    0829 19

 مٌكانٌكا حٌوٌة مبايئ االحصاء حمي صابر محمي مصطرى سعي ا 0838 28

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة طرق تدريس التربية الرياضية احمي عايل عبي المعبوي تهامى   0831 21

 == طرق تدريس التربية الرياضية احمي عاطف محمي صبحى على  0832 22

 مٌكانٌكا حٌوٌة مبايئ االحصاء بٌح محمي احمي عبي الحمٌي ص 0833 23

 مٌكانٌكا حٌوٌة == احمي عبي العزٌز على ابراهٌم  0834 24

 مٌكانٌكا حٌوٌة == احمي عبيالياير ابراهٌم ابراهٌم   0835 25

 مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركة احمي عالم حسٌن عبيالعال   0837 26

 ا حٌوٌةمٌكانٌك ==  احمي على عبي هللا على 0830 27

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة مسابيات مٌيان والمضمار = احمي عماي اليٌن محمي حامي  0839 20

 مٌكانٌكا حٌوٌة == احمي ماهر توسون الشٌوي  0842 29

 مٌكانٌكا حٌوٌة == احمي مجيى كامل محمي خلٌرة  0845 38

 كانٌكا +الرٌاضات المائٌةمٌ == احمي محمي صبحً احمي   0847 31

 مٌكانٌكا حٌوٌة بٌولوجٌا الرٌاضة   منجى احمي محمي احمي  0840 32

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة == احمي محمي عبيالرضٌل عطٌة  0849 33
 +مٌكانٌكا حٌوٌة

 == مبايئ االحصاء +طرق تدريس التربية الرياضية احمي محموي مصطرى محموي حرفوش   0851 34

 == مجباز فىن احمي مصطرى عبي الرتاح المٌرغنى 0852 35

 ٌعتمي                                                                                                                    
 عمٌي الكلٌة                   لكلٌة                         ش. ط         التجنٌي        المسجل                     وكٌل ا 

 ورئٌس عام االمتحانات                                      لشئون التعلٌم والطالب                                                                      
 
 



                                                                                                                             ةكلٌة التربٌة الرٌاضٌ                        
                    شئون التعلٌم والطالب 

  2222/2223فى العام الجامعى  ثالثةالالرابعة  مستجيون وعلٌهم تخلف من الررقة لطالب الميٌيٌن بالررقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف

  م
 

رقم 
 الجلوس

 

 االســــــم
 الثالثةمن الفرقة التخمف مواد 

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول
مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات  ==  احمي هشام طه حسن شحتو 0855 1

 الخاصة

 مٌكانٌكا حٌوٌة الرٌاضٌةطرق تيرٌس التربٌة  احمي وحٌي محمي على عالٌة 0856 2

 === علم حركة ايهم عبي الرحمن عبي هللا سلٌمان  0850 3

 مٌكانٌكا حٌوٌة طرق تيرٌس التربٌة الرٌاضٌة اسامه احمي محمي انور محمي عالم 0859 4

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات  == اسامة سعٌي الشحات عبي العزٌز  0868 5
 الخاصة

 == جمباز فنى مبايئ االحصاء+ امة عبي الحكٌم سامى محمي اس 0861 6

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات  ==== اسامة عماي عبي الحمٌي حسٌنى  0862 7

 +مٌكانٌكا حٌوٌة الخاصة

 مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركة اسالم احمي عبي الغرار عبي المجٌي    0866 0

 == مبايئ االحصاء حمي اسالم اٌمن صبحى رشاي م 0869 9

 == مبايئ االحصاء اسالم جمٌل سالم احمي    0878 18

 مٌكانٌكا حٌوٌة == اسالم عماي عبي الحمٌي حسٌنى 0873 11

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات  علم حركة اسالم محمي السعٌي احمي 0874 12
 الخاصة

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات  == == اسالم هالل محمي ابراهٌم شعالن  0870 13

 مٌكانٌكا حٌوٌة  + الخاصة

 === جمباز فنى == اسماعٌل عبي العال اسماعٌل شيٌي 0808 14

 اسس ونظرٌات التيرٌب الرٌاضى == == اكرم سعي محمي الهايى محمي عبي هللا 0803 15

 وامتربٌة ق جمباز فنى باسل محمي عبي المتعال محمي 0804 16

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة ==  حازم هشام احمي محمي ابراهٌم 0806 17

 مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركة حامي احمي حامي السٌي   0807 10

 مٌكانٌكا حٌوٌة == حامي السٌي حامي عرٌرى ميياي 0800 19

 ٌةمٌكانٌكا حٌو == حسام عبي الناصر محمي عبي ربه  0809 28

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة == = حسام محمي متولى متولى  0898 21

 مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركة حسن السعيى حسن عثمان كرٌم     0891 22

 مٌكانٌكا حٌوٌة == === حسن محمي فتحى السٌي خلٌل  0892 23

    مٌكانٌكا  جمباز حسٌن محمي متولى احمي سني  0893 24

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة == حلمى خالي حلمى مسلم    0894 25

 مٌكانٌكا حٌوٌة == خالي احمي طنطاوى احمي   0897 26

  مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة+ == خالي عٌي عبي الخالق سالم   0890 27
 تربٌة قوالم

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة مبايئ االحصاء  حٌرى مصطرى خالي محموي ب 0899 20

 == علم حركة +طرق تدريس التربية الرياضية السٌي عبي المنعم السٌي محمي    0181 29

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة == السٌي على السٌي على سٌي احمي   0182 38

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة == بهجت ناصف زٌاي  0184 31

 مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركة زٌاي عمايعبيالسالم مصطرى   0185 32

 مٌكانٌكا حٌوٌة == زٌاي مجيى على السٌي عماره   0186 33

 == جمباز فنى مسابيات مٌيان والمضمار+  سعي اسامة سعي احمي الحرناوى    0180 34

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة+ ==  سمٌر عصام جمعه محموي فرج 0118 35
 مٌكانٌكا حٌوٌة

 ٌعتمي                                                                                                                    
 عمٌي الكلٌة                   وكٌل الكلٌة                                             ش. ط         التجنٌي        المسجل  

 ورئٌس عام االمتحانات                                      لشئون التعلٌم والطالب                                                                      
 

  اسامه صالح فؤاي  أ.ي/                           احمي المغاورى مروان   أ.ي/                                                    



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                    شئون التعلٌم والطالب 

فى  الثالثةالرابعة  مستجيون وعلٌهم تخلف من الررقة لطالب الميٌيٌن بالررقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
  2222/2223العام الجامعى 

  م
 

رقم 
 الجلوس

 

 االســــــم
 الثالثةمن الفرقة التخمف مواد 

 ىفصل دراسى ثان فصل دراسى أول
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة == شرٌف اشرف السٌي ٌوسف  0113 1

 رياضات املضرب  ==---    شهاب محمي امام السعٌي السٌي امام  0114 2

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة ==  عابي خالي عابي سٌي احمي 0116 3

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة مسابيات مٌيان والمضمار الحمٌي عواي   عبي الحمٌي مٌمً عبي 0110 4

 مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركو   عبي الرحمن اشرف محمي محمي بخٌت 0119 5

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة+ == === عبي الرحمن محموي محموي عويه  0123 6
 مٌكانٌكا حٌوٌة

 مٌكانٌكا حٌوٌة ==   عبي السالم جمال عبي السالم حسٌن 0125 7

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة == عبي العظٌم محمي عبي العظٌم محمي 0127 0

 مٌكانٌكا حٌوٌة === عبي الرتاح محمي سعي عبي الرتاح بسٌونى 0120 9

 اهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصةمن == عبي هللا شعبان حسن شعبان     0138 18

 مٌكانٌكا حٌوٌة ==  عبي هللا مجيى شنيى غنٌم 0133 11

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة علم حركه عبي هللا محموي محمي حسٌن  0134 12

 مٌكانٌكا حٌوٌة = عبي الياير عبي المنعم محمي المنعمعبي  0135 13

 مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركه عبيالرحمن عبيالرتاح حسن 0136 14

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة == عبيه عايل عبي الميصوي احمي  0137 15

 === جمباز فنى عربى طارق جالل محموي  0130 16

17     

 ذوى االحتٌاجات الخاصةمناهج التربٌة الرٌاضٌة ل علم حركه على عصام على سلٌم على   0142 10

 == مبايئ االحصاء على ناصر صابر عبي المنعم      0144 19

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة ==  عمار هانى صالح اليٌن احمي  0146 28

 مٌكانٌكا حٌوٌة == عمر سامى عثمان احمي عوض جبل 0140 21

 مٌكانٌكا حٌوٌة م حركهعل   عمر عايل على عبي السالم 0149 22

 == علم حركه عمرو راضى عبي المنعم محمي البيٌوى  0152 23

 ميكانيكا ===   عمرو جمال ابراهٌم عافٌة 0154 24

 == طرق تدريس تربية رياضية عمرو عبي الباسط عبي الهايى سالم   0155 25

 == مسابيات مٌيان  علم حركه+ فتحى خالي فتحى احمي   0157 26

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة ==  فؤاي خلٌل طه ابراهٌم  0150 27

   مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة+ ===  فوزى ابراهٌم محمي على 0159 20
 تربٌة قوام

 لخاصةمناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات ا ==  كرٌم السٌي كامل السٌي محمي  0161 29

 سٌكلوجٌة التيرٌب والمنافسات الرٌاضٌة  === كرٌم مجيى سالم ابوزٌي 0162 38

 == طرق تدريس تربية رياضية  كرٌم محموي عبي العزٌز محمي 0164 31

 تربٌة قوام  طرق تدريس تربية رياضية كمال اليٌن حسٌن السٌي احمي  0166 32

 مٌكانٌكا حٌوٌة ريس تربية رياضيةطرق تد محمي احمي حامي عبي الرحمن  0167 33

 == طرق تدريس تربية رياضية محمي احمي عبي الهايى السٌي  0160 34

 تربٌة قوام ==  محمي اسامه محمي عبي الكرٌم عبي هللا 0169 35

 ٌعتمي                                                                                                                    
 عمٌي الكلٌة                   ش. ط         التجنٌي        المسجل                     وكٌل الكلٌة                          

 رئٌس عام االمتحانات                   و                   لشئون التعلٌم والطالب                                                                      



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                    شئون التعلٌم والطالب 

فى  الثالثةالرابعة  مستجيون وعلٌهم تخلف من الررقة الب الميٌيٌن بالررقة لطوأسماء ا أرقام الجلوس كشف
  2222/2223العام الجامعى 

  م
 

رقم 
 الجلوس

 

 االســــــم
 الثالثةمن الفرقة التخمف مواد 

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول
 محمي اسالم محمي محمي قرطام 0178 1

 == علم حركة

 يى منصور محمي اشرف الها 0171 2
 == علم حركة طرق تدريس تربية رياضية+

 مٌكانٌكا حٌوٌة ==   محمي السٌي عطٌة النايى 0174 3

 === مسابيات مٌيان ومضمار = محمي السٌي محمي مبروك 0176 4

مسابيات مٌيان  طرق تدريس تربية رياضية+ = محمي جمال عبي الحلٌم عبي الحلٌم 0177 5

 ومضمار
== 

 == طرق تدريس تربية رياضية حميى عربى شحاته محمي 0108 6

 === طرق تدريس تربية رياضية = محمي خالي محمي اسماعٌل  0103 7

 == علم حركة  محمي سامى امٌن االعصر 0105 0

 == علم حركة+ مسابيات مٌيان ومضمار   محمي سعي كامل زكى الشال 0106 9

 =مٌكانٌكا= م حركةعل   محمي سعٌي عبي الرتاح سلٌمان 0107 18

 === طرق تدريس تربية رياضية  محمي محمي احمي سعٌي 0100 11

 == مبايئ احصاء محمي سمٌر السٌي رفاعى عالم  0109 12

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات  == محمي سٌي احمي احمي سٌي احمي  0198 13
 الخاصة

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات  تدريس تربية رياضية طرق محمي صالح اليٌن حسٌن ابوزٌي   0192 14
 الخاصة

 مٌكانٌكا حٌوٌة == محمي طه يسوقى محمي علوان 0193 15

 == طرق تدريس تربية رياضية  محمي عايل ابراهٌم حامي 0194 16

 مٌكانٌكا حٌوٌة طرق تدريس تربية رياضية محمي عايل محمي محموي  0195 17

 مٌكانٌكا حٌوٌة ===   حمي عاطف محمي صبحى على سٌي احميم 0197 10

 == طرق تدريس تربية رياضية محمي عبي الحمٌي احمي محمي سلٌمان  0190 19

 2ف3سباحة س ==   محمي عبي الحمٌي عبي المنعم عبي اليوى 0199 28

 == حركة+علم   طرق تدريس تربية رياضية = محمي عبي الرازق عبي المنعم محمي 0288 21

 == طرق تدريس تربية رياضية محمي عبي الرحمن محمي عبي الرحمن  0281 22

 == مسابقات ميدان   طرق تدريس تربية رياضية+ === محمي عبي الشافى السٌي حرناوى 0283 23

 مٌكانٌكا حٌوٌة ==   عبيالغنى محمي عبيالسالم زغلول محمي 0284 24

 === طرق تدريس تربية رياضية === عبي الرتاح محمي عبي الرتاح فاروق  0285 25

 == طرق تدريس تربية رياضية === محمي عبي الكرٌم السٌي عبي الرحمن 0286 26

 مناهج التربٌه طرق تدريس تربية رياضية  محمي ماهر جويه احمي 0212 27

 == طرق تدريس تربية رياضية محمي محمي محمي محموي الشٌخ  0213 20

 سٌكلوجٌه التيرٌب طرق تدريس تربية رياضية  مي مصطرى حمٌيه ٌونس اليسوقى مح 0216 29

 == طرق تدريس تربية رياضية+علم حركة  محمي مصطرً محمي مرسً 0217 38

مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات  علم حركة محمي منصور نافع ذكى   0210 31
 الخاصة

 === طرق تدريس تربية رياضية    محمي نبٌل محمي عبيالعزٌز  0228 32

 == طرق تدريس تربية رياضية محمي هانى ذكرٌا برعى محمي الكرراوى   0222 33

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة طرق تدريس تربية رياضية محمي هانى عربى ابراهٌم السٌي   0223 34

 انٌكا حٌوٌةمٌك == محمي ولٌي عبي النبى عرٌرى    0225 35

 ٌعتمي                                                                                                                    
                                                     



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                    شئون التعلٌم والطالب 

  2222/2223فى العام الجامعى  الثالثةالرابعة  مستجيون وعلٌهم تخلف من الررقة الررقة لطالب الميٌيٌن بوأسماء ا أرقام الجلوس كشف

  م
 

رقم 
 الجلوس

 

 االســــــم
 من الفرقة الثالثةالتخمف مواد 
 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول

 == +علم حركو  طرق تدريس تربية رياضية محموي ابراهٌم ابراهٌم عبي الميصوي  0226 1

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة ===   محموي السٌي شعبان السٌي محمي  0227 2

   محموي جمال عبي الجلٌل على 0229 3
 == علم حركو

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة+ === محموي جمال عبي الرتاح محمي سالم   0238 4
 مٌكانٌكا حٌوٌة

 == طرق تدريس تربية رياضية حمزه احمي عبي المنعم   محموي 0231 5

 == علم حركو محموي رضا السٌي عبي الرتاح محمي ابو زٌي  0232 6

 مٌكانٌكا حٌوٌة == محموي شرٌف رزق حسٌن     0235 7

 القضايا اجملتمعية == محموي عبي الهايى السٌي حامي   0236 0

 مٌكانٌكا حٌوٌة ==   محموي فاٌز صبرى فرج حنرى 0237 9

 حبث علمى == محموي محمي السٌي عرٌرى  0239 18

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة مبادئ احصاء  محموي محمي بكر اسماعٌل   0248 11

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة ===  محموي محمي عبيالرحمن حسٌن   0242 12

 مٌكانٌكا حٌوٌة جمباز فنى ي محمي عبيالرتاح محمي صير   محمو 0243 13

 == طرق تدريس تربية رياضية  محموي مميوح مصطرى محمي  0246 14

 == مسابيات مٌيان ومضمار  محموي هشام احمي  محمي ابراهٌم 0240 15

 تربية قوام  طرق تدريس تربية رياضية مصطرى ابراهٌم عبي الصمي نيا  0258 16

 مٌكانٌكا حٌوٌة طرق تدريس تربية رياضية  مصطرى اٌمن عبي هللا متولى  0252 17

 مٌكانٌكا حٌوٌة == مصطرى سمٌر مصطرى حسن    0254 10

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة == مصطرى صابر احمي الجوهرى   0255 19

 بٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصةمناهج التر == مصطرى صالح عبي الحلٌم السٌي  0256 28

 رٌاضات مضرب طرق تدريس تربية رياضية مصطرى عاطف ابراهٌم محمي  0250 21

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة == مصطرى عبي العاطى صالح احمي   0268 22

 === علم حركة مصطرى عبي العزٌز ابراهٌم عبيالعزٌز   0261 23

 مٌكانٌكا حٌوٌة علم حركة مصطرى مجيى فهمً السٌي    0263 24

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة == = مصطرى محمي ابراهٌم احمي البحٌرى  0264 25

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة ==  مصطرى محمي السٌي عبي الرتاح اليلش  0265 26

 مٌكانٌكا حٌوٌة == حمي محموي ابراهٌم شحاته  مصطرى م 0266 27

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة طرق تدريس تربية رياضية  مصطرى محمي مصطرى مصطرى مسعوي 0260 20

 == علم حركة مصطرى ميحت محمي عزت  0278 29

 ٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصةمناهج التربٌة الر == مصطرى مسعي عبي المعبوي ابو جمٌل  0271 38

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة طرق تدريس تربية رياضية منتصر باهلل عايل محمي السٌي 0273 31

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة طرق تدريس تربية رياضية  ناير احمي قيرى عواي  0276 32

 === طرق تدريس تربية رياضية = بي المنعم عباس هشام اسامة ع 0270 33

 ٌعتمي                                                                                                                    
 عمٌي الكلٌة                       ش. ط         التجنٌي        المسجل                     وكٌل الكلٌة                      

 لشئون التعلٌم والطالب                              ورئٌس عام االمتحانات                                                                              
 

  اسامه صالح فؤاي                            أ.ي/ رى مرواناحمي المغاو   أ.ي/                                                    
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                    شئون التعلٌم والطالب 

  2222/2223فى العام الجامعى  الثالثةالرابعة  مستجيون وعلٌهم تخلف من الررقة لطالب الميٌيٌن بالررقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف

  م
 

رقم 
 الجلوس

 

 االســــــم
 الثالثةمن الفرقة التخمف مواد 
 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول

 == علم حركو   ٌاسر طارق عبي االرتاح محمي الشامى 0208 1

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة علم حركو  ٌسرى عماي اليٌن حسن ابراهٌم   0201 2

 == اختبارات ومياٌٌس ٌوسف طارق محمي مختار غنٌمى 0203 3

 ==== 1جمباز فنى ف           باقً اعاية  حسٌن عاطف حسٌن على 0296 4

 2ف3الميكانيكا الحيويو س 1ف3بيولوجيا الرياضة س باقون اعايه تيرٌس          مان احميمحً اليٌن رضا سلٌ 0290 5

باقون من   محموي سعي احمي محمي 0386 6
 الخارج اعايه تيرٌس 

+مٌكانٌكا حٌوٌه 2ف3تيرٌب رٌاضى س =======
 2ف3س

باقون من الخارج اعايه            محموي عنتر محمي 0387 7
 تيرٌس 

 2ف3تيرٌب رٌاضى س اسس و نظرٌات 1ف3ى سجمباز فن

 == علم حركة == احمي ابراهٌم ٌوسف عرٌرى الخولى 0311 0

 مٌكانٌكا علم حركة احمي اشرف محموي محمي الٌمانً  0312 

 مٌكانٌكا == احمي حسانٌن محمي عرٌرً قنيٌل 0313 9

 لتربٌه الرٌاضةمناهج ا ==                     احمي حسنى شعبان سالم  0315 18

 مناهج التربٌه الرٌاضة مبادئ احصاء  احمي حسٌن ابراهٌم عبي العلٌم  0316 11

 مناهج التربٌه الرٌاضة == احمي حمايه فوزى جابر  0317 12

 مٌكانٌكا === احمي خالي السٌي مشهور   0310 13

 مٌكانٌكا علم حركة ر احمي سامى مجاهي خطاب خض 0328 14

 اسس ونظرٌات مبايئ احصاء                         ي سٌي محمي طهاحم 0321 15

 مناهج التربٌه الرٌاضة ==   احمي صبحى احمي عامر  0322 16

 مٌكانٌكا == احمي طاهر عبيالميصوي عواي   0323 17

 مٌكانٌكا ==            محموي معوض  احمي عايل سٌي احمي 0324 10

 مٌكانٌكا ==   محمي محمي عبي الرحٌم احمي عبي الرحٌم  0325 19

 === طرق تيرٌس +مبايئ احصاء احمي عبيالعزٌز عبيالحرٌظ 0326 28

 تربٌة قوام مبايئ احصاء       احمي عبي الرتاح سٌي ابراهٌم فج النور 0327 21

 مٌكانٌكا ===                     احمي عبي هللا احمي السٌي 0329 22

 مٌكانٌكا == الهايى سٌي احمي شاهٌن  احمي عبي 0331 23

 == طرق تيرٌس   احمي على عبي العزٌز على 0333 24

 ==  طرق تيرٌس          ماحمي فرج امٌن سلو 0334 25

 == بٌولوجٌا + علم حركة احمي محمي حسب النبً محمي  0336 26

 == علم حركة احمي محمي محمي محمي منصور  0337 27

 == +مسابات مٌيان علم حركة  لٌي فاروق صبٌحاحمي و 0339 20

 مناهج التربٌه الرٌاضة علم حركة   امٌر اشرف سٌي عباس نصٌر 0342 29

 مٌكانٌكا == حامي السٌي حامي ابراهٌم شرٌف  0345 38

 مٌكانٌكا علم حركة حسام سامى عوض ذكى    0346 31

 رٌاضةمناهج التربٌه ال = السٌي جمال محمي السٌي 0347 32

 == بٌولوجٌا + علم حركة احمي محمي حسب النبً محمي  0336 33

 == علم حركة احمي محمي محمي محمي منصور  0337 34

 == +مسابات مٌيان علم حركة  احمي ولٌي فاروق صبٌح 0339 35



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                    شئون التعلٌم والطالب 

  2222/2223فى العام الجامعى  الثالثةالرابعة  مستجيون وعلٌهم تخلف من الررقة لطالب الميٌيٌن بالررقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف

  م
 

رقم 
 الجلوس

 

 الســــــما
 الثالثةمن الفرقة التخمف مواد 

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول
 مناهج التربٌه الرٌاضة علم حركة   امٌر اشرف سٌي عباس نصٌر 0342 1

 == علم حركة حامي السٌي حامي ابراهٌم شرٌف  0345 2

 مٌكانٌكا علم حركة حسام سامى عوض ذكى    0346 3

 مناهج التربٌه الرٌاضة = حمي السٌيالسٌي جمال م 0347 4

 مناهج التربٌه الرٌاضة طرق تيرٌس  رمضان رضا رمضان السٌي 0351 5

 مٌكانٌكا ==  زكرٌا احمي زكرٌا سٌي احمي  0352 6

 مٌكانٌكا+قضاٌا مجتمعٌه ==   زكرٌا محى مغاورى سالم 0353 7

 لرٌاضةمناهج التربٌه ا ==  سعي احمي سعي مصطرى يروٌش  0355 0

 مٌكانٌكا علم حركه  سمٌر خالي السٌي احمي بكٌر 0356 9

 مناهج التربٌه الرٌاضة ==  صالح ميحت صالح ابراهٌم  0359 18

 اسس ونظرٌات التيرٌب الرٌاضى+مٌكانٌكا ==== عايل شرٌف سمٌرعبيالرازق  0368 11

 مٌكانٌكا ==   عبي الرحمن احمي طاٌع انور عبي هللا 0361 12

 مٌكانٌكا علم حركه   عبي الرحمن عبي الرتاح حسن 0362 13

 == ===   عبي الرحمن عزب مرسى عزب 0363 14

 ==== علم حركه   عبي الرحمن وجيى السعٌي المهى 0364 15

 مٌكانٌكا ==   عبي الرؤف طارق عبي الرؤف محموي 0365 16

 مٌكانٌكا  == عبيهللا تامر محموي محمي 0367 17

 == منازالت +جمباز عبيهللا ناصر سعٌي السٌي   0360 10

 == طرق تيرٌس  عبي هللا اشرف عبي هللا السٌي 0369 19

 مناهج التربٌه الرٌاضة طرق تيرٌس   عبي هللا السٌي متولى احمي 0378 28

 == طرق تيرٌس+مبايئ احصاء عبي هللا عصام بيوى السٌي  0372 21

 == علم حركه لوهاب محمي عبي الوهاب طارق عبي ا 0375 22

 == == طرق تيرٌس = على اليٌن مصطرى محمي عبي الحلٌم  0376 23

 == +تربٌة قواممناهج التربٌه الرٌاضة ==   على حسن على حسن ابو سياٌة  0377 24

 == مٌكانٌكا مسابيات مٌيان   على غنٌمى ابراهٌم عنٌمى على  0370 25

 == مٌكانٌكا == عماي عصام السٌي احمي 0308 26

 == ميكانيكا == عمر حسن طه شعبان احمي 0302 27

 == مٌكانٌكا == عمر خالي محمي احمي النهر 0303 20

 == مٌكانٌكا == === عمر سعويى عبي المعبوي محموي 0304 29

 ميكانيكا علم حركو عمرعبيالحمٌي زكى عبيالمجٌي      0305 38

 == علم حركو+مسابقات ميدان  بي الكرٌم عمرو اسامة على محمي ع 0306 31

 == طرق تدريس عمرو السٌي احمي حسن عبي الرحمن 0307 32

 == طرق تدريس عمرو اٌمن عرفه حسن 0300 33

 سٌكلوجٌة التيرٌب ==   فايى ابراهٌم ابوزٌي عٌي النمر 0398 34

 مناهج +تربٌة قوام ==  امٌر برسوم عطا هللا فايى  0391 35

                                                                                                                     

 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                    شئون التعلٌم والطالب 

  2222/2223فى العام الجامعى  الثالثةستجيون وعلٌهم تخلف من الررقة الرابعة  ملطالب الميٌيٌن بالررقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف

  م
 

رقم 
 الجلوس

 

 االســــــم
 الثالثةمن الفرقة التخمف مواد 

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول
 مٌكانٌكا == فتحى ربٌع فتحى السٌي حسن  0392 1

 مٌكانٌكا طرق تيرٌس   محرم عايل حماي على 0395 2

 == طرق تدريس+علم حركو  محمي ابراهٌم عبي الحمٌي عبي الخالق  0396 3

 == طرق تيرٌس الجياوى على طه محمياحمي 0399 4

 == طرق تيرٌس               محمي احمي عبي المنعم احمي الرران 0481 5

 == طرق تيرٌس                     محمي احمي مصباح قمر  0486 6

 مناهج التربٌه == مي سعٌيمحمي احمي مح 0487 7

 مٌكانٌكا علم حركة    محمي السٌي محموي محمي عامر 0411 0

 مٌكانٌكا طرق تيرٌس  محمي تامر محمي على شحاتة  0414 9

 مٌكانٌكا ===== = محمي جمال محمي السٌي 0415 18

 مٌكانٌكا علم حركه  محمي حسانٌن ابو موافى محمي 0416 11

 مٌكانٌكا +قضاٌا مجتمعٌه ==  محمي عبي الرحمن محمي حميان 0417 12

 مٌكانٌكا علم حركة      محمي حميى كمال محمي 0410 13

 مٌكانٌكا ===  محمي خالي السٌي ابراهٌم 0419 14

 مٌكانٌكا =======  محمي زٌنهم عرٌرى احمي 0421 15

 بحث علمى ==   محمي سامى عبي الجواي سعٌي 0422 16

 اسس ونظريات    +ميكانيكا ==  عماي حسٌن السٌيمحمي  0424 17

 مناىج الرتبية  علم حركو   محمي عمر سٌي عٌسى 0425 10

 مناىج الرتبية ==  محمي عمر عبي المنعم محمي ابراهٌم  0426 19

 مٌكانٌكا ==  محمي عواي عبي الميصوي عواي 0427 28

 لتدريبسيكلوجية ا علم حركو محمي عوٌس سٌي حسنٌن 0420 21

 ==== علم حركوطرق تدريس+  محمي محسن محمي محمي منصور 0429 22

 == علم حركوطرق تدريس+ محمي محموي السعٌي محمي 0438 23

 مناىج الرتبية == محمي محموي عبي الرتاح الزاملى  0431 24

 == طرق تدريس+علم حركو محمي محموي مختار طه  0432 25

 == علم حركو  صطرى محمي مصطرى حمزه م 0433 26

 == طرق تدريس محمي مصطرى عبي الرازق مصطرى   0434 27

 == مسابيات مٌيان محمي هانى السٌي محمي ابو المكارم 0436 20

 مناىج الرتبية == محموي ابراهٌم سٌي عبي العال    0430 29

 = علم حركو محموي احمي عبيالعزٌز رٌان   0439 38

 مناىج الرتبية == حمي على   محموي احمي م 0448 31

 == طرق تدريس محموي اشرف طه عربى   0441 32

 ميكانيكا == محموي حماية عبي الرحمن عبي الغرار   0443 33

 == طرق تدريس يسوقً حسن  يسوقًمحموي  0444 34

 مناىج الرتبية == محموي رجب محمي بٌومى    0445 35



                                                                                                                 

                                                                                                                             ٌاضٌةكلٌة التربٌة الر   
                    شئون التعلٌم والطالب 

  2222/2223فى العام الجامعى  الثالثةة الرابعة  مستجيون وعلٌهم تخلف من الررقلطالب الميٌيٌن بالررقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف

  م
 
رقم 

 الجلوس

 
 االســــــم

 الثالثةمن الفرقة التخمف مواد 
 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول

 مناىج الرتبية+ ميكانيكا == محموي عاطف السٌي محمي حمٌر  0446 1

 ميكانيكا ==   محموي مجيى طه سلٌمان 0440 2

 ميكانيكا == يالرحٌم ابراهٌم محموي محمي عب 0454 3

 == علم حركو محموي مصطرى عبيالعزٌز محمي   0455 4

 ميكانيكا بٌولوجٌا  علىمحموي نبٌل عبيالرازق  0457 5

 مناىج الرتبية ====== === مصطرى بٌومى فتحى بٌومى محمي سلٌمان 0461 6

 مناىج الرتبية ==  مصطرى جمال غرٌب عبي هللا عامر 0462 7

 مناىج الرتبية = -مصطرى رضا زهيى احمي مصطرى  0464 0

 == مسابقات ميدان مصطرى عبي هللا وهٌيى عبي الوهاب     0466 9

 ميكانيكا == مصطرى عبيالعظٌم محمي مصطرى   0460 18

 مناىج الرتبية == مصطرى محموي خلف هللا محمي  0471 11

 ميكانيكا م +تربٌة قوا ==  نوراليٌن ناصر محروس 0473 12

 مناىج الرتبية =====  ٌحً محمي فوزي محموي  0475  13

 ==== 1ف3+علم حركه س1ف3بٌولوجٌا الرٌاضة س   صالح ابراهٌم الناصر عبي ابراهٌم 0405 14

 ====  1ف3+علم حركه س1ف3بٌولوجٌا الرٌاضة س محمي عبيالحمٌي حامي عبيالحمٌي 0491 15

 باقون    مٌي حسنمحموي ولٌي عبيالح 0493 16
 

 ==== 1ف3مسابيات مٌيان ومضمار س

 ==== 1ف 3مجباز فىن س باقون   مصطفى أمين حسن عبدالرحمن نصار 0494 17

 2ف3اختبارات س ==== باقون من الخارج        -ابراىيم عطوه عمى ابراىيم 0588 10

 تربٌة قوام جمباز  ابراهٌم محمي ابراهٌم حسنٌن 0512 19

 == =مبايئ احصاء=  ابراهٌم محمي ابراهٌم عبي الميصوي 0513 28

 == مبادئ احصاء  احمي السٌي على محموي السٌي جوية 0519 21

 == رٌاضات جماعٌة   احمي بيرى احمي اليسوقى 0528 22

 == طرق تيرٌس  احمي حسٌن محمي على سالمان  0522 23

 == مبادئ احصاء احمي حميى احمي منصور  0523 24

 == علم حركه احمي خالي محمي عبيالرتاح  0524 25

 مٌكانٌكا مسابيا ت مٌيان   احمي سامى عبي العال ابراهٌم  0525 26

 مٌكانٌكا ===== احمي سعٌي السٌياحمي فرج عبيهللا  0526 27

 = مبادئ احصاء   احمي سٌي عبيه على منصور  0527 20

 نٌكامٌكا == احمي شاكر محمي مسٌل   0520 29

 مٌكانٌكا ==  احمي عايل عبي الهايى محمي  0529 38

 مناىج الرتبية طرق تيرٌس  احمي عبي الحمٌي عبي العظٌم احمي  0538 31

 == طرق تيرٌس+علم حركة   احمي عنتر عبي العال حسٌن 0532 32

 مناىج الرتبية طرق تيرٌس احمي فكري السٌي محمي سالم  0533 33

 مناىج الرتبية ===  ي احمي اليرس احمي محم 0534 34

 == طرق تيرٌس تيرٌب احمي محمي مصطرى محموي خضر 0537 35

  
 

  



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                    شئون التعلٌم والطالب 

  2222/2223فى العام الجامعى  الثالثةمستجيون وعلٌهم تخلف من الررقة الرابعة  لطالب الميٌيٌن بالررقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف

  م
 

رقم 
 الجلوس

 

 االســــــم
 الثالثةمن الفرقة التخمف مواد 

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول
 == طرق تيرٌس  حمي حبٌب منجى امحمي  احمي محمي  0530 1

 == ء+مجبازمبادئ احصا   احمي وائل صالح فران محمي 0548 2

اسالم محمي محميى عبي الرازق عرٌرى 0545 3
  

 مٌكانٌكا ===

 مٌكانٌكا ==  السٌي محمي السٌي محمي حسٌن  0540 4

 +مٌكانٌكا   مناىج الرتبية ==               انس محمي محمي السٌي عامر 0558 5

 مٌكانٌكا == جاي محمي عبي العزٌز جاي  0550 6

 مٌكانٌكا ==  حمي ابراهٌم حسام طارق ا 0561 7

 مٌكانٌكا == حسن احمي حسن سلٌمان  0563 0

 +مٌكانٌكا   مناىج الرتبية == خالي عبي الغنى محمي عبي الغنى الجنٌيى 0565 9

 == مبادئ احصاءبيولوجيا +  خالي محمي سعٌي محمي مصطرى  0566 18

 قوام  تربٌة علم حركة   زٌاي بيوى عبي العزٌز محمي  0560 11

 ===== جمباز  زٌاي ناصر الحسٌنى مصطرى   0578 12

 == علم حركة  ساجي هلل صالح محمي ٌس الرنجرى  0571 13

 مناىج الرتبية جمباز    سعٌي ربٌع السعٌي رمضان رخا  0573 14

 مٌكانٌكاسٌكلوجٌة+ ==  سالمة مجيى سالمة محمي 0576 15

 == مسابقات ميدان  اهٌمعبي الرحمن احمي سلٌمان ابر 0502 16

 == مجباز  عبي الرحمن اسامة سعٌي حامي  0504 17

 مناىج الرتبية == عبي الرحمن عايل محمي محمي 0506 10

 == علم حركة+ مبادئ احصاء == عبي هللا احمي عبي الباقى محمي  0598 19

  مناىج الرتبية == عبي المنعم هشام عبي المنعم محمي احمي  0593 28

 +مٌكانٌكا   مناىج الرتبية =    عبي المهٌمن عبي اليوى عبي المهٌمن كامل  0594 21

 == مسابقات ميدان   +طرق تدريس عمر احمي سٌي محمي فرج 0596 22

 مناىج الرتبية ==    عمر خالي حميى ٌاسٌن العشرى  0597 23

 مٌكانٌكا طرق تدريس فاروق محمي ابراهٌم عبي المطلب 0686 24

 مناىج الرتبية +مٌكانٌكا ==  فهمى ولٌي السٌي محمي حسن  0680 25

 == علم حركة  كرٌم هانى عبي الرتاح محمي السٌي 0689 26

 == طرق تدريس  كٌرلس اٌمن عيلى حنا 0618 27

 مٌكانٌكا == === مازن وائل محمي عبي الحمٌي السٌبلى 0613 20

 == رٌسطرق تي  محمي احمي محمي السٌي  0617 29

 سيكولوجيا ==  محمي احمي محمي فكرى  0619 38

 مناىج الرتبية ==  محمي اٌهاب محمي محمي رمضان  0628 31

 == مسابقات ميدان  محمي حاتم جمال اليٌن محمي  0624 32

 مناىج الرتبية مجباز   محمي حمايه محمي ابراهٌم 0626 33

 == دريسطرق ت محمي سمٌر على اليٌن متولى  0631 34

 == طرق تدريس  ايل عبي الحلٌم هاللمحمي ع 0632 35

                                                                                                                     

 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                    شئون التعلٌم والطالب 

  2222/2223فى العام الجامعى  الثالثةالرابعة  مستجيون وعلٌهم تخلف من الررقة لطالب الميٌيٌن بالررقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف

  م
 

رقم 
 الجلوس

 

 االســــــم
 الثالثةمن الفرقة التخمف مواد 

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول
 == رق تدريسط محمي عبي هللا ابو زٌي عرٌرى 0636 1

 مٌكانٌكا ==   محمي عبي المعز محمي مصلحى 0630 2

 == طرق تدريس = محمي عبي الناصر السٌي عبي المنعم 0639 3

 مناىج الرتبية ==  محمي على محمي عبي هللا 0641 4

 == طرق تدريس  محمي عماي عبي الخالق متولى  0642 5

 == مبادئ احصاء  محمي ماجي زٌنهم زٌن  0643 6

 == طرق تدريس  محمي مجيى عواي محمي حالوه 0644 7

 مناهج التربٌة طرق تدريس  محمي محمي جالل حسن على هٌكل 0645 0

 مٌكانٌكا ==   محمي مرسى فرحات عالم 0647 9

 == طرق تدريس  محمي مصطرى محمي عبي الجلٌل 0640 18

 == دريسطرق ت محمي ناصر عبي العزٌز على محمي حجازى 0649 11

 مناهج التربٌة ==  محمي ٌاسر محمي عبي الحمٌي 0653 12

 مٌكانٌكا ==  محموي ابراهٌم غنٌمى ابراهٌم  0654 13

 == مسابيات مٌيان  محموي حسٌن حسن احمي  0650 14

 مٌكانٌكا ==  الطنانىمحموي عبي العال سٌي عبي العال  0668 15

 مناهج التربٌة طرق تيرٌس هللا مصطرى اسالم عبي المحسن عبي  0669 16

 == منازالت  مصطرى صابر احمي فراج  0673 17

 ميكانيكا == مصطرى صبرى متولً حسٌنى  0674 10

 تربية قوام == مصطرى عارف السٌي حامي ميكور  0675 19

 تربية قوام مناهج التربٌة+ ==  مصطرى على ابراهٌم عبي الوهاب  0676 28

 === طرق تيرٌس+علم حركه يى ابراهٌم عبي اللطٌفمصطرى مج 0677 21

 تربية قوام == مصطرى محمي كامل محمي  0679 22

 مناهج التربٌة == مصطرى محمي محموي عواي 0608 23

 مناهج التربٌة == مصطرى محموي احمي عبي الحمٌي  0601 24

 مناهج التربٌة طرق تيرٌس   معاذ مميوح عبي السمٌع محمي  0605 25

 مناهج التربٌة == معتز خالي محمي ابو سرٌع نعٌم 0606 26

 +تربٌة قوام   مناهج التربٌة ==   معتز محمي عواي رٌحان 0607 27

 مناهج التربٌة ==  مهني عربى عزوز احمي  0609 20

 مناهج التربٌة ==   موسى طارق موسى عبي السالم 0698 29

 مناهج التربٌة = =====  ٌوسف احمي لطرى محمي  0692 38

 مٌكانٌكا طرق تيرٌس  ٌوسف اسالم يسوقى منصور  0694 31

 مٌكانٌكا == == ٌوسف جمال سلٌمان حسن صالح 0695 32

 مناهج التربٌة == === ٌوسف خلٌل عبي الرحمن ابو زٌي  0696 33

 == مسابيات مٌيان  ٌوسف على عبي الرتاح محمي البمبى  0690 34

 مناهج التربٌة طرق تيرٌس == هر سٌي محموي الخولى ٌوسف ما 0699 35

 ٌعتمي                                                                                                                    
 



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                    شئون التعلٌم والطالب 

فى  الثالثةالرابعة  مستجيون وعلٌهم تخلف من الررقة لطالب الميٌيٌن بالررقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
  2222/2223العام الجامعى 

  م
 

رقم 
 الجلوس

 

 االســــــم
 الثالثةمن الفرقة التخمف مواد 

 فصل دراسى ثانى فصل دراسى أول
 بٌةمناهج التر == == ٌوسف محمي حسٌن السٌي 0788 1

 مناهج التربٌة علم حركه == ٌوسف محموي فوزى جابر  0781 2

 مٌكانٌكا ==           ٌونس عمر ٌونس عمر 0782 3

 ==== 1ف3جمباز س سراج الدين) باقون إسالم محمد عمى محمد 0786 4

)     سالم مصطفي كمال السيد محمود 0713 5
 باقون(

 === 1ف3جمباز س

 2ف3ميكانيكا س == )  باقون(  جوىر مصطفي محمد سعيد 0714 6

 وافيٌن
 == +جمباز فنىعلم حركه احمي عبيى هاٌس عبيى  0088 7

 == جمباز فنى سعي احمي سعي مطلق سمران العازمى 0081 0

 مناهج التربٌة مبايئ احصاء حمي عبيالهايى راشي حمي المرى 0085 9

 === علم حركه  راشي حمي راشي حمي المرى 0086 18

 === 1ف3علم حركة س احمي عبيهللا عٌسى العصرور   باقون 0018 11

 === 1ف3علم حركة س عبيهللا عياب حماي العتٌبً باقون 0011 12

ٌوسف صبحى فرحان عوض   باقون من  0015 13
 الخارج

 === 1ف3اختبارات ومياٌٌس س

 ٌعتمي                                                                                                                    
 عمٌي الكلٌة                   ش. ط         التجنٌي        المسجل                     وكٌل الكلٌة                          

 ورئٌس عام االمتحانات                                      والطالب           لشئون التعلٌم                                                            
 

  اسامه صالح فؤاي  أ.ي/                           احمي المغاورى مروان   أ.ي/                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


