
     .                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة     
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة                             شئون التعلٌم والطالب 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                                         

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

  طرق تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه  ابراهٌمابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم فخر الدٌن   6440 1

   ابراهٌم اشرؾ عبدالسمٌع ابراهٌم الخولى  6441 2

   ابراهٌم بٌومى فوزى عبدالعال  6442 3

  الجمباز الفنى  ابراهٌم جالل معوض محمد راشد  6443 4

  الجمباز الفنى ابراهٌم جمال عبدالفتاح محمد  6444 5

   ابراهٌم حمدى عقل محمود السٌد  6445 6

   خالد ابراهٌم محمد ابراهٌم  6446 7

   ابراهٌم سلٌمان محمد عبدالرحمن  6447 8

  االسس العلمٌه لالدارة الرٌاضٌة ابراهٌم شامل السٌد سلٌم  6448 9

  الرٌاضات المائٌه   ابراهٌم طارق محمد سالم  6449 10

  الجمباز الفنى  ابراهٌم فارس اسماعٌل محمود خلٌل  6450 11

   ابراهٌم محمد عفٌفى ابراهٌم  6451 12

   ابراهٌم محمد على عثمان  6452 13

   ابراهٌم محمد محمد الطوخى حسانٌن  6453 14

   ابراهٌم مصطفى محمد عبدالمومن  6454 15

16 6455  
 ابراهٌم منتصر حلمى عبدالفتاح

طرق  - كره الماء والؽطس ()الرٌاضات المائٌه
 تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه

 

   ابراهٌم ٌاسر ابراهٌم حسن  6456 17

   رفاعى ٌوسؾ ابراهٌم ٌسرى السٌد  6457 18

 )الرٌاضة المائٌة ) سباحة   احمد ابراهٌم فوزى عبدالرحمن  6458 19

   احمد ابراهٌم مصطفى ابراهٌم عٌد  6459 20

  مبادىء فسٌولوجٌا  احمد احمد سٌد شحات  6460 21

   احمد اسامة سعٌد عزب السٌد  6461 22

  مسابقات المٌدان والمضارب   احمد اسامه عبدالرحمن محمد  6462 23

   اسالم عبدالفتاح محمد حسن البمبى احمد  6463 24

  مسابقات المٌدان والمضارب   احمد اشرؾ ابوالمعاطى عبدالعال محمد  6464 25

   احمد اشرؾ احمد ابراهٌم  6465 26

   احمد اشرؾ احمد بٌومى محمود  6466 27

   احمد اشرؾ جمعة ابوالفضل  6467 28

   احمد اشرؾ محمد المهدى سالم خاطر  6468 29

   السٌد الطوخىاحمد اكرم   6469 30

   احمد السٌد احمد عبدالفتاح النجار  6470 31

   احمد السٌد عبدالعظٌم السٌد فرج  6471 32

   احمد السٌد كامل السٌد  6472 33

   احمد امجد محمد شاهٌن  6473 34

  الجمباز الفنى احمد انور عبدالموجود عمرو  6474 35

   احمد اٌمن احمد ابراهٌم محمد  6475 36

   عبدالواحداحمد اٌمن عبدالسمٌع   6476 37

   احمد اٌمن عبدالمحسن ابراهٌم  6477 38

   احمد اٌمن عطٌه فرؼلى  6478 39

   احمد اٌهاب عبدالرازق مدبولى  6479 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                      

 عمٌد الكلٌةلتجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                                    ش. ط                المسجل               ا

 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                   
  

        
         

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



                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة         
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               شئون التعلٌم والطالب 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

   احمد بهاء محمد ٌوسؾ محمد على  6480 1

   فوزى قناوى عبدربهاحمد جمال   6481 2

   احمد جمٌل محمد عبدالحلٌم رضوان  6482 3

4 6483  
 احمد حسام محمد سٌد احمد

مبادىء فسٌولوجٌا  -الجمباز الفنى 
 الرٌاضٌة

 

   احمد حسن محمد النبوى  6484 5

   احمد حمدى بشرى عرفه عفٌفى  6485 6

  ٌدكرة  -المنازالت   احمد خالد احمد محمد  6486 7

  الجمباز الفنى  عبدالرحمن نوحاحمد خالد السٌد   6487 8

  الرٌاضات المائٌه  احمد خالد عبدالمنعم عبدالحلٌم بدوى  6488 9

10 6489  
  احمد خضر فتحى عمرى

مسابقات المٌدان و المضمار ) العدو و 
 دفع الجله  -الوثب الطوٌل  -التتبعات 

   احمد ربٌع رجب عبدالهادى  6490 11

   احمد رضا احمد ابراهٌم رواش  6491 12

  والمهرجانات الرٌاضٌه 1العروض  احمد سامى عبدالهادى عبدالهادى هالل  6492 13

   احمد سعد عبدالرحمن احمد  6493 14

   احمد سعد عبدالعظٌم احمد  6494 15

   احمد سعٌد عبدالمحسن محمد عابد  6495 16

  االسس العلمٌه لالدارة الرٌاضٌة احمد سعٌد على محمد على  6496 17

   السرسىاحمد سعٌد متولى مصطفى   6497 18

   احمد سعٌد محمد عفٌفى البربرى  6498 19

20 6499  
 احمد سالمه سٌد احمد

 –الرٌاضات المائٌه  )كره الماء 
 (الؽطس

 

  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة احمد سلٌمان ٌحٌى ؼنٌم  6500 21

   احمد سمٌر عبدالعال ابراهٌم اسماعٌل  6501 22

  والمهرجانات  1العروض  احمد سمٌر محمد عبدالوهاب الشٌخ  6502 23

   2كرة السله احمد سمٌر مصطفى الدٌب  6503 24

   احمد سٌد ابراهٌم محمود  6504 25

   احمد شحاته محمود السٌد شحاته  6505 26

   احمد صالح قندٌل حسنٌن قندٌل  6506 27

   احمد صفوت عبدالاله محمود  6507 28

   احمد صفوت محمد صالح محمد  6508 29

   عبدالفتاح سٌد احمداحمد ضٌاء فتحى   6509 30

  الجمباز الفنى  احمد طارق مرزوق جابر  6510 31

   احمد طاهر على سلٌمان على  6511 32

   احمد عادل طه عبدهللا  6512 33

   احمد عادل محمد صالح الدٌن السٌد  6513 34

  الجمباز الفنى  احمد عادل محمود عبدالمحسن  6514 35

   احمد عاطؾ على طحٌمر سلٌمان  6515 36

   عبدالحلٌم جودة عبدالحلٌماحمد   6516 37

   احمد عبدالحلٌم على محمود  6517 38

39 6518  
 احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عفٌفى

 –)كره الماء  الرٌاضات المائٌه
 (الؽطس

 

   احمد عبدالعزٌز حسن عبدالعزٌز سالمه  6519 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                      

 عمٌد الكلٌةلتجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                                    ش. ط                المسجل               ا
 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                   

  
        

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

  
 
 



 
 

                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة        
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               التعلٌم والطالبشئون  

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول الفرقة الثانٌة فصل اولمواد تخلؾ  االســـــــم رقم الجلوس  م

   احمد عبدالعزٌز محمد الجز  6520 1
   احمد عبدالعظٌم عفٌفى محمد عبدالرازق  6521 2
   احمد عبدالقادر حسانٌن عبدالقادر  6522 3
   احمد عبدهللا ابراهٌم محمد  6523 4
   احمد عبدهللا حامد عبدهللا  6524 5
  مبادىء فسٌولوجٌا  احمد الوكٌلاحمد عبدالمنعم محمود   6525 6
   احمد عبدالهادى عبدالفتاح عبدالسالم المعالوى  6526 7
   احمد عبده فواد عبدالخالق ابوالرٌش  6527 8
   احمد عرابى ابراهٌم محمد سلٌمان  6528 9
   احمد عصام عبدالفتاح على  6529 10
   احمد عصام معوض عبدالفتاح  6530 11
   احمد عفٌفى خمٌس عفٌفى بحٌرى  6531 12
   احمد عفٌفى عبدالفتاح عفٌفى  6532 13
   احمد عكاشة محمد محمد  6533 14
   احمد عالء انور مصلحى  6534 15
  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة احمد على احمد على مصطفى الدعجانى  6535 16
   احمد عماد احمد عبٌد  6536 17
   احمد عماد عبدالهادى محمد احمد  6537 18
   احمد عماد محمود محمد سالمان  6538 19
   احمد عواد عواد عبدالفتاح محمد الشلقانى  6539 20
   احمد عوض عبدالمعطى مصطفى  6540 21
  الرٌاضات المائٌه  احمد فتحى محمد احمد السعداوى  6541 22
   احمد فرحات محمد صالح عبدالرحمن  6542 23
   احمد ماهر احمد على محمود  6543 24
   احمد ماهر السٌد محمد سٌؾ  6544 25
   سعداوى محموداحمد مجدى راضى   6545 26
   احمد مجدى موسى تهامى موسى  6546 27
   احمد محمد ابراهٌم محمود  6547 28
  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة احمد محمد احمد ابراهٌم دسوقى  6548 29
  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة احمد محمد احمد ابوالعال سالمه  6549 30
   احمد محمد احمد حسن  6550 31
32 6551  

 ابراهٌماحمد محمد احمد سٌد 
، 1مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 

 القفز بالزانه ، رمى الرمح 
 

   احمد محمد احمد عدلى السٌد  6552 33
   احمد محمد امٌن امٌن محمد  6553 34
   احمد محمد جوده بدوى  6554 35
   احمد محمد حافظ حافظ  6555 36

   احمد محمد حمدى رمضان  6556 37
38 6557  

 احمد محمد سالم عبدالرحمن قندٌل
، 1مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 

 (القفز بالزانه ، رمى الرمح 
 

   احمد محمد عبدالجلٌل محمد العشماوى  6558 39
   احمد محمد عبدالجواد محمد  6559 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                      

 عمٌد الكلٌة           ش. ط                المسجل               التجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                         
 ناتورئٌس عام االمتحا            لشئون التعلٌم والطالب                             

 
 
 
 



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

                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                 
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               شئون التعلٌم والطالب 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

   احمد محمد عبداللطٌؾ محمد  6560 1

   محمد كمشٌشاحمد محمد على   6561 2

   احمد محمد عواد امام  6562 3

   احمد محمد محمد عبدالسالم  6563 4

   احمد محمود احمد مؽربى حسن  6564 5

   احمد محمود عبدهللا ابوالسعود  6565 6

   احمد محمود مؽاورى السٌد البهجى القلشى  6566 7

   احمد مدبولى احمد متبولى  6567 8

   احمد مدحت بسٌونى عبدالرازق  6568 9

   مدحت حسن عبدالصادقاحمد   6569 10

  طرق تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه احمد مرزوق محمد مرزوق سالمان  6570 11

   احمد مصطفى بحٌرى بدر  6571 12

   احمد مصطفى عٌسى عبدهللا منصور  6572 13

   احمد ممدوح حسن على البربرى  6573 14

   احمد مهدى محمود رمضان امام عشرى  6574 15

   احمد نادر على ابراهٌم ؼنٌم  6575 16

   احمد نصر صالح عزام السٌد  6576 17

   احمد هانى مصطفى موسى خاطر  6577 18

   احمد وائل جوده فرجانى هشله  6578 19

   احمد وائل عبداللطٌؾ احمد مصطفى  6579 20

21 6580  
 احمد وائل محمد سامى على محمد زاٌد

مسابقات  -مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة
، القفز 1المٌدان والمضارب  )المشى 
 (بالزانه ، رمى الرمح 

 

22 6581  
  احمد ولٌد احمد احمد الجمل

 

   احمد ولٌد احمد بكرى  6582 23

   احمد ٌاسر احمد اسماعٌل  6583 24

   احمد ٌاسر احمد محمد احمد  6584 25

   احمد ٌاسر محمد احمد  6585 26

   محمد محمد بشٌراحمد ٌحى   6586 27

   ادهم احمد عبدالعظٌم السٌد رضوان  6587 28

   ادهم اسامه سٌد محمد  6588 29

   ادهم اسامه محمد رضا عبداللطٌؾ  6589 30

   ادهم اشرؾ سلٌمان عطٌه قرطام  6590 31

32 6591  
 ادهم السٌد جوده احمد

مسابقات  -مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة
، القفز 1المٌدان والمضارب  )المشى 
 (بالزانه ، رمى الرمح 

 

33 6592  
 ادهم محمد عبدالحمٌد عبدالفتاح سلٌمان

مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى  - 
 (، القفز بالزانه ، رمى الرمح 1

 اصول التربٌة الرٌاضٌة

   ادهم محمد عبدالؽنى محمد  6593 34

   ادهم محمد عبدالمقصود السٌد  6594 35

36 6595  
 ادهم محمد عطٌه بركات عبدالتواب

، 1مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 
 (القفز بالزانه ، رمى الرمح 

 

   ادهم محمد على السٌد على مسعود  6596 37

   ادهم مصطفى عبدهللا محمد النجار  6597 38

   اسامة جمال معاذ حسنٌن فرج  6598 39

   محمد طه محمد عسلاسامة   6599 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                      

 عمٌد الكلٌة           ش. ط                المسجل               التجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                         
 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                   

 
 
 
 

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



 

    
                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               شئون التعلٌم والطالب 
 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022عام الجامعى فى ال                              

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم رقم الجلوس  م

   اسامة هاشم على عبدالمعطى خلٌفه  6600 1

   اسامه صالح الدٌن محمود محمد  6601 2

   احمد عبدالمحسن بٌومى معوضاسالم   6602 3
  الجمباز الفنى  اسالم اشرؾ احمد سلٌمان  6603 4
   اسالم اشرؾ محمد جوده حسن  6604 5
   اسالم اٌمن شعبان عبدالرحمن  6605 6
   اسالم خالد فتحى محمد  6606 7
   اسالم سالمه ؼرٌب خلٌل  6607 8
9 6608  

 اسالم صبرى امٌن محمد
مسابقات  -مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة

، القفز 1المٌدان والمضارب  )المشى 
 (بالزانه ، رمى الرمح 

 

   دكرة الٌ اسالم طاهر صبحى ابراهٌم  6609 10

   عبدالعاطى السٌداسالم عصام حسين   6610 11

   اسالم محمد احمد محمد شرٌؾ  6611 12

   اسالم محمود محمود جبر ابراهٌم  6612 13

   عبدالمنعم السٌد ٌوسؾ اسالم ناجى  6613 14

   اسالم ولٌد امام هاشم  6614 15

16 6615  
 اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل عبدالداٌم

 –)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه  
 ((الؽطس

 

   اسماعٌل فضل هللا عبدالخالق شهٌب  6616 17
  (مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة اسماعٌل محمد فاروق على سرحان  6617 18
   عبدالعظٌم احمداشرؾ حافظ   6618 19
  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة اشرؾ شرٌؾ حلمى احمد جاد  6619 20

   اشرؾ محمود سراج الدٌن عبده عبدالرحمن عجاج  6620 21
   السعٌد ابراهٌم السعٌد بكرى  6621 22
  الفنىالجمباز  السٌد ابراهٌم احمد مصطفى السٌد  6622 23
   السٌد امام السٌد امام محمد زٌد  6623 24
   حاتم السٌد رفاعىالسٌد   6624 25
   السٌد خالد السٌد حسن  6625 26
   السٌد رافت السٌد البسطوٌسى  6626 27
  الٌدكرة  الشرٌؾ محمد رضا محمد عبدالعال  6627 28
29 6628  

 امام حمادة امام اسماعٌل
، 1مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 

 القفز بالزانه ، رمى الرمح(
 

   امجد هشام شحاته السٌد  6629 30
   امٌر ابراهٌم لبٌب سعد  6630 31
   امٌر خالد السٌد سالم محمود  6631 32
   امٌر وجدى المصٌلحى ابوالمعاطى  6632 33
  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة امٌن حافظ امٌن على  6633 34
   اٌاد ٌاسر صالح مصطفى  6634 35
   اٌمن سعٌد محمد السٌد المسلمانى  6635 36

   اٌهاب احمد محمد عبدالرحٌم  6636 37
   ناصر مهدى ابوزٌداٌهاب   6637 38
   باسل احمد حسنى محمد ؼٌطاس  6638 39
  الفنىالجمباز  باسم اسامه عطٌه محمد  6639 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                      

 عمٌد الكلٌةلتجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                                    ش. ط                المسجل               ا

 اناتورئٌس عام االمتح            لشئون التعلٌم والطالب                             
 
 

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

 



 

                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة       
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               التعلٌم والطالبشئون  

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول رقة الثانٌة فصل اولمواد تخلؾ الف االســـــــم رقم الجلوس  م

   باهى رضا احمد الصٌاد ابوزٌد  6640 1

  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة بوال عماد حنا ابراهٌم  6641 2

   بٌومى مجدى بٌومى عٌسى  6642 3

   تقى هللا محسن ابوالفتوح محمد شلبى  6643 4

  الرٌاضٌهوالمهرجانات  1العروض  توفٌق اٌمن توفٌق فرج  6644 5

  الجمباز الفنى  جالل حازم جالل محمود  6645 6

   جالل محمد احمد جالل دسوقى  6646 7

  طرق تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه  جلٌبٌب محمود محمد محمود  6647 8

   جمال عبدالحمٌد محمد جمال الدٌن عبدالحمٌد  6648 9

  الجمباز الفنى  جمال عبدالناصر عبدالسالم مصلحى رٌان  6649 10

   محمد جمال نافع بدوىجمال   6650 11

   حازم اٌمن عٌد عربى باظه  6651 12

   حازم رضا جودة عبدالنبى  6652 13

  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة حازم صالح امٌن فرج شلبى  6653 14

   حازم محمد محمدى محمد  6654 15

   حازم محمود فتحى عٌسى  6655 16

   حسام الدٌن حماده سلٌمان فتح هللا  6656 17

عبدالمقصود عبدالعزٌز حسام الدٌن محمد   6657 18
 عبدالمقصود

 الجمباز الفنى 
 

   حسام الدٌن مدحت عبدهللا على محمد السٌسى  6658 19

  الٌدكرة  حسام اٌمن محمد المعتز مرسى  6659 20

   حسام شرٌؾ محمد احمد  6660 21

   حسام عادل سٌد احمد مسعود  6661 22

23 6662  
 حسام عصام عبدالشافى علىوه

 –)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه  
 (الؽطس

 

24 6663  

 حسام فواد لبٌب نصار
مبادىء فسٌولوجٌا 

الرٌاضٌة)بكالورٌوس التربٌة 
 الرٌاضٌة(

 

25 6664  

 حسام محمد هاشم محمد البدوى
مسابقات المٌدان والمضارب  

، القفز بالزانه ، رمى 1)المشى 
 (الرمح 

 

   حسن ربٌع سٌد قرنى حسان  6665 26

27 6666  
 عبدالعال حسن عبدالعالحسن 

 –الرٌاضات المائٌه  )كره الماء 
 (الؽطس

 

  الجمباز الفنى  حسن عبدالعظٌم حسن حسن ابراهٌم  6667 28

   حسٌن احمد عواد احمد ابراهٌم ربٌع  6668 29

   حسٌن اشرؾ حسن عبدالمعطى عزازى  6669 30

   حسٌن طارق حسٌن عطٌه  6670 31

  تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه(طرق  حسٌن عبدالفتاح ٌسن عبدالفتاح  6671 32

   حسٌن ٌوسؾ السٌد ٌوسؾ السٌسى  6672 33

   حمدى اشرؾ محمد رمضان عطٌه  6673 34

   حمدى عبدالرحمن محمدى عبدالرحمن  6674 35

   حمدى محمد حمدى محمد عبدالمعطى  6675 36

   حمدى مسعد حمدى السٌد حسن زٌاده  6676 37

   حمزه محمد على حمزه  6677 38

   خالد احمد السٌد عمر  6678 39

   خالد احمد بحٌرى عبدالفتاح  6679 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                      

 عمٌد الكلٌة           ش. ط                المسجل               التجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                         

 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                   
  

  
       



 سامة صالح فؤاد) أ.د/ احمد المؽاورى مروان(               ) أ.د/ ا                                                                                       

                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة          
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               شئون التعلٌم والطالب 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022عام الجامعى فى ال                              

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

   خالد احمد ٌوسؾ محمد عجاج  6680 1
   خالد محمد محمد احمد محمد  6681 2
   محمود محمدخالد محمود فكرى   6682 3
  الجمباز الفنى  دٌفٌد وائل نبٌل عبده حنا  6683 4
   زكرٌا محمد زكرٌا حسٌن جاب هللا  6684 5
  الجمباز الفنى  زٌاد ابراهٌم السٌد ابراهٌم حسٌن  6685 6
   زٌاد احمد السٌد مختارمحمود  6686 7
 زٌاد احمد حامد عبدالؽنى  6687 8

 - 2كاراتٌه - 2) مصارعه 1المنازالت 
 (القوس والسهم

 

   زٌاد احمد دسوقى السٌد دسوقى  6688 9
   زٌاد احمد ماهر احمد  6689 10

   زٌاد جمال الدٌن عامر محمد حسانٌن  6690 11
   زٌاد طارق ذكى عبدالعال  6691 12
   زٌاد عصام ابراهٌم الدسوقى  6692 13
   زٌاد محمد رضا ابوسرٌع  6693 14
  الجمباز الفنى  زٌاد ممدوح حمدى مرزوق  6694 15
 عبدالحى محمدزٌاد ٌاسر   6695 16

، 1مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 
 (القفز بالزانه ، رمى الرمح 

 

   سالم عاطؾ سالم عامر سالم  6696 17
   سامح محمد عبدالسمٌع عبدالسالم  6697 18
  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة سامى اشرؾ سامى عبدالؽنى محمد الرفاعى  6698 19

   سعد صابر محمد الدمرداش  6699 20
   عصام امٌن االكشرسعٌد   6700 21
   سعٌد محمد جالل سلٌمان  6701 22
   سعٌد محمد سعٌد رشاد محمد  6702 23
   سعٌد محمد عٌد احمد مرسى  6703 24
   سالمه امام سالمه امٌن ٌوسؾ  6704 25
   سمٌر النادى السٌد محمد النادى  6705 26
   سمٌر حسام الدٌن سمٌر جاهٌن بخورى  6706 27
   سمٌر مجدى على محمد  6707 28
 سمٌر ولٌد جوده شبل حسن  6708 29

الجمباز  -االسس العلمٌه لالدارة الرٌاضٌة
 الفنى 

 

  الجمباز الفنى  سٌد احمد سٌد محمد السٌد  6709 30
   سٌد رافت سٌد عبدالؽنى  6710 31
   سٌد سعٌد سٌد لٌسى شحات  6711 32
  الجمباز الفنى  سٌد محمد السٌد عبدالفتاح  6712 33
  (الؽطس –)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه   سٌد محمد سٌد عبدهللا جاد  6713 34
  علم النفس الرٌاضى سٌؾ االسالم محمد بكرى بٌومى  6714 35

 سٌؾ الدٌن اسامة صالح الدٌن حسٌن  6715 36
، 1مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 

 (القفز بالزانه ، رمى الرمح 
 

   سٌؾ الدٌن اشرؾ لطفى عبدالرحمن  6716 37
   عبدالوهاب عوٌسسٌؾ الدٌن ولٌد عزمى   6717 38
   سٌؾ السٌد جوده احمد سعٌد  6718 39
   سٌؾ هللا عادل محمد عبدالحمٌد جعفر  6719 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                      

 عمٌد الكلٌةلتجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                                    ش. ط                المسجل               ا

 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                   
  

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

  
 

 



                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة        
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               التعلٌم والطالبشئون  

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل  الفرقة الثانٌة فصل اولمواد تخلؾ  االســـــــم رقم الجلوس  م
 اول

  الجمباز الفنى                    سٌؾ اٌمن احمد حسن  6720 1

   سٌؾ كرم فاروق امام طعٌمة  6721 2

   شرٌؾ اٌهاب عبدالعزٌز شرٌؾ عماره  6722 3

   شهاب اسامه محمد فرٌد  6723 4

  الفنى(الجمباز  شهاب عاطؾ شعٌب عبدهللا سٌد احمد  6724 5

  الجمباز الفنى صالح محمد صالح محمد عمر  6725 6

  (الؽطس –)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه   صالح احمد سلٌمان مصٌلحى  6726 7

   صالح اسالم صالح الدٌن السٌد  6727 8

   صالح محمد على حسانٌن  6728 9

   صالح وسام صالح جوده  6729 10

   طاهر السٌد حسٌن محمد البالط  6730 11

   مؽاورى احمدطه فهمى   6731 12

  (الؽطس –الرٌاضات المائٌه )كره الماء  عادل عماد محمود مصطفى  6732 13

   عادل قاسم محمد ابراهٌم  6733 14

   عبدالحمٌد اشرؾ عبدالحمٌد صٌام  6734 15

   عبدالحمٌد السٌد محمد عبدالفتاح الزقزوق  6735 16

   عبدالحمٌد مجدى عبدالنبى امٌن الدسوقى  6736 17

   محمد دنٌبهعبدالخالق انور   6737 18

   عبدالرحمن ابراهٌم الدسوقى محمد  6738 19

  (الؽطس –)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه   عبدالرحمن ابراهٌم عبدالباقى شحاتة  6739 20

   عبدالرحمن ابراهٌم عواد احمد السٌد  6740 21

   عبدالرحمن ابراهٌم كمال محمود  6741 22

 ( 1الرٌاضة المائٌة ) سباحة   -الؽطس  -)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه   عبدالرحمن احمد احمد دٌاب عٌد الصٌاد  6742 23

  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة عبدالرحمن اسامة السٌد عبدالحلٌم  6743 24

   عبدالرحمن اسامه الشاذلى ابراهٌم  6744 25

   عبدالرحمن اشرؾ سالم عنتر  6745 26

   عبدالرحمن اشرؾ محمد على الدردٌرى  6746 27

   عبدالرحمن السٌد محمد محمد شامه  6747 28

  السلةكرة  عبدالرحمن امٌن محمد عبدالوهاب جاد  6748 29

30 6749  
 عبدالرحمن جمال رمضان رمضان

مسابقات المٌدان  -علم النفس الرٌاضى 
، القفز بالزانه ، رمى 1والمضارب  )المشى 

 الرمح 

 

   عبدالرحمن جمال سعٌد محمود عطٌه  6750 31

   ابراهٌم محمود بحٌرىعبدالرحمن حسن   6751 32

   عبدالرحمن حسن محمود حسن سلٌمان  6752 33

   عبدالرحمن حمدى صالح ذكى فوده  6753 34

  (الؽطس –الرٌاضات المائٌه )كره الماء  عبدالرحمن حمدى عبدالرازق ٌوسؾ  6754 35

   عبدالرحمن خالد عبده عطٌه الجوهرى  6755 36

   عبدالرحمن زكرٌا جادهللا محمد  6756 37

 ( 1الرٌاضة المائٌة ) سباحة  الجمباز الفنى عبدالرحمن زٌاد نور الدٌن ابراهٌم سوٌلم  6757 38
   عبدالرحمن سعٌد عبدالرحمن ٌوسؾ  6758 39
   عبدالرحمن سالمه احمد السٌد  6759 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                      

 عمٌد الكلٌةلتجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                                    ش. ط                المسجل               ا
 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                   

  
        

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

 

 

 
 
 
 



                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة         
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               التعلٌم والطالب شئون 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل  الفرقة الثانٌة فصل اولمواد تخلؾ  االســـــــم رقم الجلوس  م
 اول

   عبدالرحمن شكرى السعٌد رمضان رخا  6760 1
   عبدالرحمن صبرى محمد السٌد  6761 2
  (الؽطس –الرٌاضات المائٌه )كره الماء  عبدالرحمن طاهر عبدالحمٌد امام  6762 3
  الجمباز الفنى  عبدالرحمن طلعت حسٌن عبدالمجٌد  6763 4
   عبدالرحمن عبدالباسط احمد ابراهٌم احمد  6764 5
  (الؽطس –الرٌاضات المائٌه )كره الماء  عبدالرحمن عبدالحمٌد السٌد عبدهللا نور الدٌن  6765 6
   عبدالرحمن عبدالعظٌم عبدالمهدى محمد سالم  6766 7
   عبدالرحمن عبدهللا محمد حسن الشرقاوى  6767 8
   عبدالرحمن عماد حمدى عبدهللا خلؾ  6768 9
  الجمباز الفنى  عبدالرحمن عمار محمد عرفه حسن بحٌرى  6769 10

   عبدالرحمن فرج بكر عمر صالح  6770 11
12 6771  

 عبدالرحمن فٌصل عبدالرحمن عبدالهادى حمودة
 -(الؽطس –الرٌاضات المائٌه )كره الماء 

 كرة السله

 

   عبدالرحمن مجدى على خلٌل  6772 13
   عبدالرحمن محارب عبدالهادى رشدى  6773 14
   عبدالرحمن محمد عبدالمرضى محمود على شلبى  6774 15
   عبدالرحمن ناجى السٌد محمد  6775 16
   عبدالرحمن نبٌل فرؼلى عوض  6776 17
   عبدالروؾ احمد عبدالروؾ ابراهٌم عٌش  6777 18

   عبدالستار رافت عبدالستار ابراهٌم  6778 19

   عبدالسالم احمد لطفى احمد احمد  6779 20

   مختارعبدالعزٌز زهٌر عبدالعزٌز   6780 21

   عبدالعزٌز صالح عزب عبداللطٌؾ  6781 22

   عبدالعزٌز مجدى عبدالعزٌز الحسٌنى  6782 23
   عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز سالم  6783 24
  طرق تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه  عبدالعظٌم خالد عبدالعظٌم عبدالمقصود  6784 25
   عبدالؽفار محمود عبدالؽفار احمد اللٌثى  6785 26
   عبدالؽنى احمد ٌوسؾعبدالؽنى محمد   6786 27
  (الؽطس –الرٌاضات المائٌه )كره الماء  عبدالؽنى محمد عبدالؽنى محمدعبدالؽنى االعرج  6787 28
   عبدالفتاح عصام السٌد عبدالفتاح النجار  6788 29

   عبدالفتاح عونى عبدالفتاح السٌد  6789 30

   عبدالفتاح وائل عبدالفتاح شحاته  6790 31

   عبداللطٌؾ ابوكؾعبداللطٌؾ مفٌد   6791 32

   عبدهللا احمد النفٌلى احمد رجب  6792 33

  الجمباز الفنى   عبدهللا احمد عبدهللا محمد السٌد  6793 34
   عبدهللا السٌد عبدهللا السٌد عبدهللا  6794 35

  الجمباز الفنى   عبدهللا اٌمن عوض هللا عبده  6795 36

   عبدهللا حمٌد ناصر صالح  6796 37

  (الؽطس –الرٌاضات المائٌه )كره الماء  السٌد سوٌلمعبدهللا خالد محمود   6797 38
   عبدهللا سالم حامد اسماعٌل  6798 39

  الجمباز الفنى  عبدهللا سامى عبدهللا محمد محمد  6799 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                      

 عمٌد الكلٌة           ش. ط                المسجل               التجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                         
 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                   

  
        

 
 

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



 

                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة         
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               شئون التعلٌم والطالب 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022عام الجامعى فى ال                              

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

   عبدهللا سامى محمد عوده  6800 1

   عبدهللا عادل عفٌفى محمد عفٌفى  6801 2

   الدٌن محمد رشادعبدهللا عماد   6802 3

  طرق تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه  عبدهللا ماهر السٌد مصطفى رخا  6803 4

   عبدهللا محمد حسن سالمه حسن  6804 5

   عبدهللا محمد سلٌمان ابوالعال  6805 6

   عبدهللا محمد عبدهللا محمد  6806 7

   عبدهللا محمود السٌد محمود عماره  6807 8

   عبدهللا محمود عبدالمجٌد عبدالحلٌم  6808 9

   عبدهللا مهنى على زاهى  6809 10

  الجمباز الفنى عبدهللا هشام رشاد عباس محمد  6810 11

   عبدالمنعم ابراهٌم عبدالمنعم ابراهٌم عبدالعال  6811 12

   عبدالمنعم فواز عبدالمنعم محمد  6812 13

   عبده احمد عبده السٌدعصر  6813 14

   عبده على زٌن العابدٌن على بٌومى  6814 15

  طرق تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه  جوده حسن على الجندىعثمان حسن   6815 16

   عصام احمد ابوزٌد عطٌه مصطفى  6816 17

18 6817  
 عصام الدٌن عاطؾ عثمان عبدالقادر

 -)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه  
 الؽطس(

 

   عصام حسام الهادى على الحملى  6818 19

   على السٌد على ٌوسؾ عٌد  6819 20

  الجمباز الفنى  على حسن انور على محمد  6820 21

  الجمباز الفنى على عبدالسمٌع عبدالؽفور عبدالسمٌع  6821 22

  مبادىء فسٌولوجٌا  على عصام على عبدالشكور  6822 23

   على ناصر على عبدهللا مسعود  6823 24

   عماد طلعت عبدهللا احمد القصٌر  6824 25

   عمار عالء الدٌن على سلٌمان  6825 26

  االسس العلمٌه لالدارة  عمر احمد عبدالعزٌز عمر محمد  6826 27

   عمر اٌهاب فتحى عبدالجلٌل احمد  6827 28

   عمر خالد ابوالٌزٌد سالمه  6828 29

   عمر خالد سٌد ابوالعال  6829 30

31 6830  
 عمر زكرٌا عبدالشافى محمد طلب

 -)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه  
 الؽطس(

 

  الجمباز الفنى  عمر سامى اسماعٌل محمد الشوربجى  6831 32

   عادل شوقى محمد زاٌد عمر  6832 33

   عمر عادل صبحى بخاطره  6833 34

   عمر عبدالعزٌز السٌد محمد على  6834 35

   عمر عبدالمجٌد ٌسن ٌسرى عبدالمجٌد  6835 36

   عمر عالء السٌد السٌد عبدالرحمن  6836 37

   عمر على جودة السٌد  6837 38

  الرٌاضات المائٌه  عمر عماد احمد عبدالقادر الخضرى  6838 39

   عماد مصطفى محمدعمر   6839 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                      

 عمٌد الكلٌة           ش. ط                المسجل               التجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                         
 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                   

  
        

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

 
 
 



                                                                   
                                                                                                                    التربٌة الرٌاضٌةكلٌة 

 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               شئون التعلٌم والطالب 
 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

1 6840  
 عمر محمد زٌد دسوقى نوار

مبادىء فسٌولوجٌا  -الجمباز الفنى 
 الرٌاضٌة

 

   عمر محمد محمد احمد الشعراوى  6841 2
  الجمباز الفنى عمر محمد محمد شحاته عبدالباقى  6842 3
  الٌدكرة  عمر محمد محمد نصر  6843 4
   عمر هشام محمد محمد  6844 5
  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة عمر ٌسرى سٌد ابوالسعود  6845 6
   عمرو امام فوزى عبدالجٌد  6846 7
   عمرو انور ابراهٌم انور  6847 8
   عمرو بدٌوى مصطفى بدٌوى  6848 9

   عمرو سعٌد حسانٌن عبدالمعطى  6849 10
  (الؽطس –الرٌاضات المائٌه )كره الماء  عمرو صبرى محمد عبدالعزٌز عبدالهادى  6850 11

  الجمباز الفنى عمرو عماد عبدالوهاب محمد موسى  6851 12
   عمرو عماد ٌوسؾ مرسى سالم  6852 13
   عمرو محمد حسن على الشناوى  6853 14
   عمرو محمود عبدالرازق عبدالجواد  6854 15
   عمرو مصطفى احمد محمود  6855 16
   فادى محمد عبدالحفٌظ محمد على  6856 17
   فارس احمد عبدالفتاح احمد الخولى  6857 18
   فارس فاٌز عبدالعزٌز محمد عفٌفى  6858 19
  الجمباز الفنى  فارس محمد احمد السٌد عبدالكرٌم  6859 20

  الجمباز الفنى فتحى عبدالفتاح على الفرماوى محمدعبدهللا عمر  6860 21
  الجمباز الفنى  فتحى عبده فتحى ٌوسؾ عبدالحمٌد  6861 22
   فتحى هانى حسٌن عبدالحلٌم عبدالؽنى  6862 23
  والمهرجانات الرٌاضٌه 1العروض  فرٌد محمد فرٌد السٌد ابراهٌم  6863 24
   فهمى محمود شرٌؾفهمى اٌهاب   6864 25
   فوزى اسامة فوزى عبدالحمٌد  6865 26
   كرٌم اشرؾ محمد محمد فرج  6866 27
   كرٌم السٌد على احمد  6867 28
   كرٌم بكرى عبدالعزٌز احمد محمد الزق  6868 29
30 6869  

 كرٌم حسانى فراج محمود

مسابقات المٌدان  -الجمباز الفنى  
، القفز بالزانه ، 1والمضارب  )المشى 

 (رمى الرمح 

 

   كرٌم شحاته نسٌم شحاته الفولى  6870 31
   كرٌم شرٌؾ عربى محمدمحمدالشرٌؾ  6871 32
  والمهرجانات الرٌاضٌه 1العروض  كرٌم عادل ابراهٌم احمد السٌد عنان  6872 33
   كرٌم عصام الدٌن على محمد  6873 34
   كرٌم محمد عبدالرازق على عزام  6874 35

  الجمباز الفنى  كرٌم محمد عبدالرحمن محمد ابراهٌم  6875 36
   كرٌم محمد عٌد محمد  6876 37
   كرٌم محمد محمد شعبان الشربٌنى  6877 38
   كرٌم محمد محمود عثمان  6878 39
   كرٌم محمود شكرى محمد عبدالنبى  6879 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                      

 عمٌد الكلٌةلتجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                                    ش. ط                المسجل               ا

 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                   
  

        
 

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

 
 



                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة      
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة                          شئون التعلٌم والطالب 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

   كرٌم ولٌد عبدالكرٌم عبده  6880 1
   ماجد انس السٌد محمد امٌن المصرى  6881 2
   ماجد مجدى سٌداحمد ابراهٌم عزب  6882 3
   ماجد محمد احمد سعد االزهرى  6883 4
   ماجد محمود مامٌش السٌد  6884 5
  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة مازن طارق عبدالحمٌد منصورموسى  6885 6
   مازن عالء على بدوى على  6886 7
   مازن مجدى محمد عبدالحمٌد  6887 8
   مازن محمد عبدالواحد على  6888 9
   ٌاسر منٌر السٌد مازن  6889 10
   ماهر حسن ابراهٌم ٌوسؾ عوض  6890 11

   مجدى محمد ابراهٌم عبدالعال  6891 12
   محمد ابراهٌم محمد عبدالوهاب  6892 13

   محمد احمد السٌد محمد تبع  6893 14
   محمد احمد الطوخى محمد اسماعٌل  6894 15
   محمد احمد جمعة عفٌفى  6895 16
   محمد احمد عبدالحمٌد احمد  6896 17
  كرة السلة –ااالسس العلمٌة  محمد احمد عبدالملك ابراهٌم احمد  6897 18
   محمد احمد فتحى احمد عصر  6898 19
   محمد احمد فتحى محمد حسن جمعه  6899 20
  الجمباز الفنى  محمد احمد مجدى عطا احمد  6900 21
   محمد احمد محمد احمد رزق  6901 22
   محمد احمد محمد احمد عرابى  6902 23
   السٌد النجارمحمد احمد محمد   6903 24
   محمد احمد محمد فضل  6904 25
   محمد احمد محمد محمود  6905 26
  طرق تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه( محمد احمد محمود محمد موسى  6906 27
28 6907  

 محمد احمد ٌوسؾ احمد عبدالسالم
 –)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه  

 (الؽطس
 

   محمد احمد ٌوسؾ الدهشان  6908 29
   ابراهٌم ابوعربمحمد اسامة محمد   6909 30
   محمد اسامه عبدالعزٌز عبدهللا  6910 31
   محمد اسامه فتحى عبدالمقصود الؽراب  6911 32
   محمد اسامه محمد صالح الدٌن محمود  6912 33
   محمد اسامه محمد محمد الصباغ  6913 34
   محمد اسالم محمد عبدالبدٌع  6914 35
   محمد اسماعٌل اسماعٌل فارس محمد  6915 36
   اسماعٌل على اسماعٌل عامرمحمد   6916 37

38 6917  
 محمد اشرؾ السٌد محمد عٌد

 -رٌاضات المضرب )الرٌشه الطائره 
 (االسكواش 

 

   محمد اشرؾ رزق محمود صقر  6918 39
   ةزهر محمد اشرؾ زكى حسٌن ابو  6919 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                           

 عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة                                                    التجنٌد                                    المسجل                 ش. ط          

 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                          
  

 
 

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

 
 

 



                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                   
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               شئون التعلٌم والطالب 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022عام الجامعى فى ال                              

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

   محمد اشرؾ عبدالؽنى ابراهٌم  6920 1
  الرٌاضٌهوالمهرجانات  1العروض  محمد اشرؾ محرم محمد  6921 2
   محمد اكرم فارس منشاوى  6922 3
   محمد السعٌد محمد سعٌد على  6923 4
   محمد السٌد احمد عبدالحمٌد  6924 5
   محمد السٌد حسانٌن السٌد ابوسقاٌه  6925 6
   محمد السٌد زكى امٌن  6926 7
  الجمباز الفنى  محمد السٌد محمد السٌد حجازى  6927 8
   محمد السٌد محمد متولى على  6928 9
   اٌمن السعٌد محمد محمد  6929 10
   محمد اٌمن السٌد صابر  6930 11

   محمد اٌمن عبدالخالق رضوان  6931 12
   محمد اٌمن عبدالفتاح جودة  6932 13

14 6933  
 محمد اٌمن عبدهللا عبدالحلٌم سالمه

 –)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه  
 (الؽطس

 

   محمد اٌمن عبدهللا عواد عبدالرحمن  6934 15
   محمد الساٌسمحمد اٌهاب مسعد   6935 16
   محمد بدوى محمد على محمد الهٌو  6936 17

   محمد بلٌػ حمدى السٌد رمضان  6937 18
   محمد ثروت محمدى عكاشة  6938 19

   محمد جمال عبدالرووؾ ابراهٌم  6939 20
   محمد جمال عطٌه عبده  6940 21
22 6941  

 محمد جمال عمر صالح
 –)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه  

 (الؽطس
 

   سعٌد نصارمحمد جمٌل   6942 23
   محمد حازم رمضان محمد  6943 24
   محمد حامد محمود زكى عفٌفى  6944 25
   محمد حسام الدٌن سٌد زاٌد  6945 26
   محمد حسام محمد فهمى  6946 27
   محمد حسن احمد شعبان  6947 28
   محمد حسن السٌد رجب  6948 29
   محمد حسن حسن ابراهٌم احمد  6949 30
   محمد حسن عبدالكرٌم عبدالمتجلى  6950 31
32 6951  

 محمد حسن على حسن عكنون
مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 

 ، القفز بالزانه ، رمى الرمح 1
 

   محمد حسٌن الشاذلى محمد  6952 33
  الجمباز الفنى  محمد حماده السٌد حمادة  6953 34
   محمد حماده حسن حسن  6954 35

36 6955  
 محمد خالد ابراهٌم عبدالحق

 –)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه  
 (الؽطس

 

   محمد خالد احمد محمد سلٌمان  6956 37
38 6957  

 محمد خالد سلٌمان سلٌمان عزب
مبادىء فسٌولوجٌا  -الجمباز الفنى( 

 الرٌاضٌة
 

   محمد خالد عبدالفتاح عبدالوهاب  6958 39
   محمد خالد محمد عبدالعزٌز عبدالسالم  6959 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                          

 عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة                                              المسجل               التجنٌد                                      ش. ط              
 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                         

  
        

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

 
 



 

                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                     
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               شئون التعلٌم والطالب 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

  طرق تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه  محمد رجب حسن سلٌمان سالم  6960 1
   محمد رجب عبدالحكم نور عزت  6961 2
   محمد رضا حسٌن بسٌسى  6962 3
   محمد رضا عبدالعزٌزعلى احمد  6963 4
   محمد رضا محمد صالح ذكى  6964 5
6 6965  

 محمد رضا محمد كمال محمد
 -)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه  

مسابقات المٌدان والمضارب   -الؽطس 
 ، القفز بالزانه ، رمى الرمح 1)المشى 

 

   محمد رفعت احمد محمود  6966 7
  الجمباز الفنى  محمد رمضان السٌد السٌد عبدالرحمن موسى  6967 8
   محمد سابق عبدهللا سابق  6968 9
   محمد سامح محمد سامى  6969 10
   سامى احمد شاهٌنمحمد   6970 11

   محمد سعد ابراهٌم على عبدالواحد  6971 12
   محمد سعٌد السٌد على  6972 13

  الجمباز الفنى محمد سعٌد موسى بدر  6973 14
   محمد سلٌمان فاروق عبدالعلىم  6974 15
   محمد سمٌر حسانٌن محمد حسانٌن  6975 16
   محمد سٌد محمد محمد  6976 17
   محمد شافعى على احمد  6977 18
   شحته محمد محمد عٌد قاٌدمحمد   6978 19
   محمد شرٌؾ بحٌرى سالم بحٌرى  6979 20

   محمد شعبان على محمد عبده  6980 21
22 6981  

 محمد شعبان محمد كامل احمد ابوباشا
 -)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه  

 الؽطس(
 

   محمد صبرى سعٌد محمد عفٌفى  6982 23
  الجمباز الفنى  محمد صبرى سلٌمان محمود منصور  6983 24
   محمد صفوت امٌن محمد االكشر  6984 25
   محمد صالح محمود حسٌن  6985 26
   محمد طارق عبدهللا ابراهٌم  6986 27
   محمد طارق محمد محمد عبدالداٌم  6987 28
   محمد طاهر محمد عواد الشاعر  6988 29
   محمد طه ابوالفتوح طه حسٌن  6989 30
   محمد عادل ابراهٌم ابراهٌم محمد رزق  6990 31
   احمد محمد على مرعىمحمد عادل   6991 32
  الجمباز الفنى محمد عادل السٌد سٌد احمد سالم  6992 33
   محمد عادل شحات بدٌوى على  6993 34
   محمد عادل عبدالحافظ عبدالحافظ  6994 35
   محمد عادل عبدالحمٌد سرور  6995 36
   محمد عادل عبدالفتاح عبدالمعبود سوٌلم  6996 37

   محمد عادل محمد على البدوى  6997 38
   محمد عادل محمد ٌوسؾ  6998 39
   محمد عارؾ لطفى عٌد القرم  6999 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                       

 عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة                                          ش. ط                المسجل               التجنٌد                                     
 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                      

  
        

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

 
 



 
 
 

                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة     
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               شئون التعلٌم والطالب 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

   محمد عاطؾ السٌد صابر  7000 1
   على السٌد محمد عاطؾ عبدالنبى  7001 2
   محمد عاطؾ محمد محمود دٌاب  7002 3
   محمد عاٌد مهدى دسوقى عوض  7003 4
   محمد عبدالباقى ٌونس عبدالباقى  7004 5
 (1الرٌاضة المائٌة ) سباحة   محمد عبدالحلٌم احمد عبدالحلٌم  7005 6

 ( 1الرٌاضة المائٌة ) سباحة  الجمباز الفنى  محمد عبدالحلٌم عٌد محمد  7006 7

   عبدالحمٌد عبدالداٌم عبدالرحمنمحمد   7007 8
   محمد عبدالرازق عبدالعاطى عبدالعزٌز  7008 9
   محمد عبدالرحٌم عبدالرحٌم ابراهٌم  7009 10

   محمد عبدالروؾ معروؾ على  7010 11
   محمد عبدالقادر عبدالرازق عبدالقادر  7011 12

   محمد عبدالكرٌم بٌومى على  7012 13
   سعودىمحمد عبدالمعبود رجب عبدالمعبود   7013 14
   محمد عبدالمقصود جمال الدٌن عبدالمقصود سالم  7014 15
   محمد عبدالناصر محمود حسنٌن محمد  7015 16
   محمد عبدالوهاب محمد محمد  7016 17
   محمد عزت ابراهٌم الدوٌك  7017 18
   محمد عصام السٌد زكى  7018 19
   محمد عصام عبدالجلٌل عبدالفتاح احمد  7019 20

   حامدمحمد عصام محمد خٌرى   7020 21
   محمد عصام محمد عبدالهادى  7021 22
   محمد عصام موسى ابراهٌم  7022 23
   محمد عطٌة عبدالجواد شحاته  7023 24
   محمد عالء الدٌن احمد الصادق ناجى  7024 25
   محمد عالء الدٌن عبدالحمٌد حسن  7025 26
   محمد على عبدالحمٌد مصطفى خفاجى  7026 27
   محمد على محمد زهره  7027 28
   عماد حمدى محمدمحمد   7028 29
   محمد عماد على محمد الشنتاوى  7029 30
   محمد فاٌز شاكر السٌد  7030 31
   محمد فتحى محروس عبدالفتاح  7031 32
 محمد كرٌم محمد صادق  7032 33

، 1مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 
 القفز بالزانه ، رمى الرمح 

 اللؽة العربٌة -الصحة الشخصٌة الرٌاضى

   الدٌن احمد عبدالكرٌممحمد كمال   7033 34
   محمد كمال انور على  7034 35
   محمد كمال محمد عبدالخالق  7035 36

   محمد مجدى محمد محمد عسكر  7036 37
   محمد محمد رضا عبدالمنعم عثمان  7037 38
   محمد محمود اسماعٌل فرج  7038 39
   محمد محمود عمر محمد على  7039 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                         

 عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة                                                   التجنٌد                                ش. ط                المسجل             

 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                       
  

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

 
 



                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة          
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               شئون التعلٌم والطالب 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022عام الجامعى فى ال                              

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

   محمد محمود ؼرٌب محمود  7040 1
   محمد محمود محمود احمد البهوتى  7041 2
   موسى السٌد موسىمحمد محمود   7042 3
  (الؽطس –)كره الماء 1الرٌاضات المائٌه   محمد محٌى حسنى عبدالمجٌد  7043 4
   محمد مختار عبدالمنعم محمد عبده  7044 5
   محمد مدحت فتحى ؼنٌم  7045 6
   محمد مرزوق سٌد مرزوق  7046 7
   محمد مسعد احمد محروس عفٌفى  7047 8
   محمد مصطفى سعد محمد سالم  7048 9
   على محمد ابوعز محمد مصطفى  7049 10

   محمد مصطفى محمد السٌد احمد  7050 11
  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة) محمد مصطفى محمد عبده  7051 12

   محمد ممدوح محمد عبدالؽفار  7052 13
  الجمباز الفنى  محمد موسى صابر عقل  7053 14
   محمد ناصر اسماعٌل حسٌن جبر  7054 15
 الجمباز الفنى  محمد نبٌل عبدالسالم حسٌن  7055 16

مسابقات المٌدان و المضمار ) العدو و 
 دفع الجله -الوثب الطوٌل  -التتبعات 

   محمد نصر علىوه محمد  7056 17
   محمد نصٌؾ السٌد محمد على فرؼلى  7057 18
   محمد هادى محمد عبدالعلىم  7058 19
   محمد هانى عبدالسمٌع على السٌد عالم  7059 20

   العابدٌنمحمد هانى محمد زٌن   7060 21
   محمد هشام محمد هاشم  7061 22
   محمد هٌثم محمد حسن  7062 23
   محمد وائل مصطفى فرحات  7063 24
   محمد وجٌه السٌد محمود عٌسى  7064 25
   محمد وجٌه عبدالفتاح زٌدان  7065 26
   محمد ولٌد عبدالفتاح محمد  7066 27
   محمد ٌاسر محمد محمد ابراهٌم  7067 28
  طرق تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه  محمد ٌوسؾ عٌد محمد سعد  7068 29
 محمود احمد بكر محمود شافعى  7069 30

)كره ه الرٌاضات المائٌ-الجمباز الفنى 
 (الؽطس –الماء 

 

31 7070  
 محمود احمد جالل احمد

-والمهرجانات الرٌاضٌه 1العروض 
، 1مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 

 القفز بالزانه ، رمى الرمح 

 

 ( 1الرٌاضة المائٌة ) سباحة   عواد على البنامحمود احمد حسن   7071 32

   محمود احمد حسنٌن محمد حسنٌن  7072 33
   محمود احمد عوٌس احمد عوٌس  7073 34
   محمود احمد محمد مختار احمد عبدالفتاح  7074 35
   محمود احمد محمود تهامى  7075 36

   محمود احمد محمود كمال مصباح  7076 37
   محمود اشرؾ على الجٌوشى النجار  7077 38
   محمود اشرؾ محمود ابوزٌد حمده  7078 39
  الرٌاضٌةاالسس العلمٌه لالدارة  محمود اكرامى عبدالقادر حامد حسن  7079 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                          

 عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة                                       التجنٌد                                           المسجل                    ش. ط           
 لتعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحاناتلشئون ا                        

  
        

     
 

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

 
 



                                                                                                                    الرٌاضٌةكلٌة التربٌة          
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة                         شئون التعلٌم والطالب  

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                                      

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

   محمود الجٌوشى عبدالفتاح عبدالحى  7080 1
2 7081  

 محمود السٌد عبدالبارى جاد عصر
 -رٌاضات المضرب )الرٌشه الطائره 

 2كرة الٌد -االسكواش ( 
 

   محمود السٌد محمد الهادى ابراهٌم الهادى  7082 3
   محمود السٌد محمود محمد  7083 4
  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة محمود اٌمن عبدالمومن ؼالى  7084 5
  الؽطس( -)كره الماء 1المائٌهالرٌاضات  محمود خٌرى على عثمان  7085 6
  الجمباز الفنى محمود رافت محمد حسن حماد  7086 7
  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة محمود سامى عبدالحلٌم بٌومى  7087 8
   محمود سامى عبدالمقصود احمد  7088 9

   محمود سالمه محمد سالمه  7089 10
   محمود سمٌر محمد حسن نعمت هللا  7090 11

   عبدالفتاحمحمود سمٌر محمد   7091 12
  الؽطس( -الرٌاضات المائٌه )كره الماء  محمود سمٌر محمود محمد  7092 13
   محمود صبرى احمد وهبه  7093 14
   محمود صالح الدٌن عبدة شعبان  7094 15
   محمود طارق عبدالمحسن السٌد برهومة  7095 16
   محمود عادل مؽاورى بحٌرى  7096 17
  والمهرجانات الرٌاضٌه 1العروض  محمود عاطؾ محمد محمود محمد  7097 18
   محمود عبدالؽفار عبدهللا ابراهٌم شعٌب  7098 19
   محمود عبدالهادى مرسى عبدالهادى  7099 20

   محمود عماد محمود زاٌد سالم  7100 21
   محمود محمد حسن محمود حماده  7101 22
   محمود محمد سٌد فرج الزٌبق  7102 23
   محمود محمد عبدالقادر حسنٌن الحصرى  7103 24
  1طرق تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه  محمد على احمد على محمود  7104 25
  الجمباز الفنى محمود محمد على عبدالعزٌز  7105 26
   محمود محمد محمد محمد على شاهٌن  7106 27
28 7107  

 محمود محمد محمود ابراهٌم
، 1مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 

 القفز بالزانه ، رمى الرمح
 

   محمود محمد محمود احمد رزق  7108 29
   محمود محمد محمود توفٌق احمد قاسم  7109 30
31 7110  

 محمود محمد محمود عبدالجواد خلٌل
، 1مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 

 القفز بالزانه ، رمى الرمح
 

   محمود محمد محمود عبدالرازق  7111 32
   محمود ممدوح عبدالفتاح احمد سلٌمان  7112 33
34 7113  

 محمود ناجى صابر احمد ابراهٌم
كرة  -االسس العلمٌه لالدارة الرٌاضٌة 

 السلة
 

  الجمباز الفنى محمود ناصر عبدالمنعم محمد رضوان  7114 35

   محمود ناصر محمود احمد سلٌمان  7115 36
37 7116  

 مختار مصطفى عبدالكرٌم مختار احمد حواء
 –كره الماء رٌاضة مائٌة ) -الجمباز الفنى

 (الؽطس
 

   مروان عماد حمدى محمود  7117 38
   مروان محمد عبدالرحٌم عبده على  7118 39
  الجمباز الفنى مصطفى ابراهٌم طوسون موسى  7119 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                           

 عمٌد الكلٌةالتجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                                            المسجل              ش. ط               
 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                        

  
        

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

 



                                                                                                                    التربٌة الرٌاضٌةكلٌة       
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               شئون التعلٌم والطالب 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

   مصطفى ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم  7120 1

   ابراهٌم مرعى ناصؾمصطفى   7121 2

   مصطفى احمد طه احمد السٌد االعرج  7122 3

4 7123  
 مصطفى احمد محمد محمد ابراهٌم

مبادىء فسٌولوجٌا  -الجمباز الفنى 
 الرٌاضٌة

 

   مصطفى احمد محمود احمد المنٌاوى  7124 5

   مصطفى اسامة جودة ابراهٌم  7125 6

7 7126  

 مصطفى اسماعٌل محمد سعٌد مصطفى
مسابقات المٌدان  -الجمباز الفنى 

، القفز بالزانه ، 1والمضارب  )المشى 
 رمى الرمح 

 

  طرق تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه  مصطفى اشرؾ عبدالعزٌز على  7127 8

9 7128  
 مصطفى السٌد عبدالتواب حسٌنى

مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 
 ، القفز بالزانه ، رمى الرمح 1

 

  الجمباز الفنى  ٌونس عبدالعالمصطفى امجد السٌد   7129 10

   مصطفى اٌهاب نور الدٌن عبدالحمٌد حسن  7130 11

   مصطفى جمال منصور علىوه جمعه  7131 12

  الجمباز الفنى( مصطفى جمٌل عبدالسالم خطاب  7132 13

   مصطفى حسام سٌد اسماعٌل عبدهللا  7133 14

   مصطفى حسن عبدالخالق شحاتة  7134 15

   محمودمصطفى حماده عبدالمجٌد   7135 16

   مصطفى خالد امٌن على شاهٌن  7136 17

  الجمباز الفنى( مصطفى خالد سوٌلم السٌد  7137 18

   مصطفى خالد عواد عٌد  7138 19
   مصطفى خالد عٌد سعد  7139 20

  مبادىء فسٌولوجٌا الرٌاضٌة مصطفى خالد محمد الجزار  7140 21
   مصطفى خالد محمد السٌد عبدالعزٌز  7141 22
   خلؾ سلٌمانمصطفى خالد مصطفى   7142 23
   مصطفى رجب محمد محمد عطوه  7143 24
  الجمباز الفنى  مصطفى رشدى عبدالمعز عبدالهادى بٌومى  7144 25
   مصطفى سعٌد صبحى السٌد خلٌفه  7145 26
  الجمباز الفنى مصطفى سعٌد عبدالمعطى احمد على  7146 27
  الجمباز الفنى مصطفى شحته محمود عبدالفتاح  7147 28
   الدسوقى حامد الدسوقىمصطفى طارق   7148 29
 ( 1الرٌاضة المائٌة ) سباحة  الؽطس(   -)كره الماء الرٌاضات المائٌه مصطفى عبدالباسط عبدالمنعم ابراهٌم مصطفى  7149 30

31 7150  
 مصطفى عبدالحمٌد شلبى دٌاب الحشاش

مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 
 ، القفز بالزانه ، رمى الرمح 1

 

   مصطفى عبدالؽفار مصطفى عبدالؽفار  7151 32
  الجمباز الفنى  مصطفى عبدالناصر عبدالمنعم مصطفى  7152 33
   مصطفى عمر على محمد  7153 34
  الجمباز الفنى  مصطفى عواض احمد الؽٌطانى  7154 35
   مصطفى فتحى محمد عبدالحمٌد عبدالشافى  7155 36
  الجمباز الفنى( مصطفى محسن مصطفى محمد بركات  7156 37
  طرق تدرٌس التربٌه الرٌاضٌه  محمدى مصطفى محمد عادل  7157 38
   مصطفى محمد عبدالفتاح عبدالستار  7158 39
   مصطفى محمد عبدالمجٌد احمد  7159 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                           

 عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة                                          التجنٌد                                        المسجل                      ش. ط         

 ورئٌس عام االمتحانات  علٌم والطالب                   التلشئون                          
  

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

  



                                                                                                                    الرٌاضٌةكلٌة التربٌة      
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               شئون التعلٌم والطالب 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

   مصطفى محمد عبدالمنصؾ رفاعى قاٌد  7160 1
   مصطفى محمد مصطفى عبدالعزٌز سوٌلم  7161 2
   مصطفى محمد نبٌه سند  7162 3
  العروض  والمهرجانات الرٌاضٌه مصطفى محمود عبدالحلٌم الوردانى  7163 4
   مصطفى محمود عبدالرحمن محمود  7164 5
  العروض والمهرجانات الرٌاضٌه مصطفى محمود ؼالب جوده حسٌن  7165 6
   مصطفى محمود محمد السٌد عبٌد  7166 7
   مصطفى ممدوح محمود ابراهٌم  7167 8
   مصطفى مولد عبدالخالق داود  7168 9
   مصطفى ناصؾ ناجى احمد  7169 10

   مصطفى نبٌه عطٌة سلطان  7170 11
   مصطفى نصر محمد احمد ابراهٌم  7171 12
   مصطفى نصر محمدى دسوقى  7172 13
   مصطفى وحٌد السٌد عبدالفتاح سٌؾ  7173 14
   مصطفى ٌسرى امٌن احمد العجمى  7174 15
   مصطفى ٌوسؾ محمود حسن شبانة  7175 16
17 7176  

 معاذ عمرو رمضان سعٌد الشنوانى
مسابقات المٌدان والمضارب  )المشى 

 ، القفز بالزانه ، رمى الرمح 
 

  الجمباز الفنى  معاذ محمد احمد محمد  7177 18
   معاذ مصطفى حافظ محمد حافظ  7178 19

   معاذ ٌحٌى زكرٌا عبدالحلٌم القاضى  7179 20
   معتز محمد عبدالمقصود سالم سوٌلم  7180 21
   مفرح ماهر مفرح حسن االطرونى  7181 22
   ممدوح محمد ممدوح سلٌمان  7182 23
   منٌر مكرم فواد توفٌق سلٌمان  7183 24
   مهاب حسٌن احمد السٌد سلٌمان  7184 25
   مهاب محمد محمد عفٌفى محمد  7185 26
   مومن حجاج محمود محمد  7186 27
   مومن عبدالسالم عبدالمعبود عبدالعظٌم  7187 28
   حسن عبدالحمٌد مومن محمد لبٌب  7188 29
   مومن ٌاسر عبدالستار عز الدٌن  7189 30
   ناصر سامى عبدالجلٌل محمود حسنٌن  7190 31
   ناصر محمد عبدالنبى محمد مبروك  7191 32
  الجمباز الفنى  ناصر محمود محمد ابراهٌم بٌومى  7192 33
 اصول التربٌة الرٌاضٌة   نورالدٌن احمد محمد مصٌلحى الجعفراوى  7193 34

   احمد ٌحٌى لطفى خطابهشام   7194 35
   هٌثم محمد عماره عبدالؽفار  7195 36
   ولٌد ممدوح السٌد جودة  7196 37
   ٌاسر باسم عبدالمنعم على محمد  7197 38
   ٌاسر عماد الدٌن محمد سعٌد ابراهٌم  7198 39
   ٌاسر محمد حامد عبدالرووؾ  7199 40

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                              

 عمٌد الكلٌة      التجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                                              المسجل             ش. ط           
 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                            

  
        

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

  
 

 
 
 



 

 

 

                                                                                                                    كلٌة التربٌة الرٌاضٌة    
 )  مستجدون  ( الثالثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة               شئون التعلٌم والطالب 

 م ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وتخلفات الفرقة االدنى2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس 

 مواد تخلؾ الفرقة االولى فصل اول مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة فصل اول االســـــــم

 ٌاسر مصطفى السٌد اسماعٌل  7200 1
رٌاضات المضرب )الرٌشه  -العروض والمهرجانات الرٌاضٌه

 (االسكواش  -الطائره 
 

   ٌحٌى اٌمن امام السٌد  7201 2
  العروض والمهرجانات الرٌاضٌه ٌحٌى سعٌد شوقى محمد  7202 3
   ٌحٌى عالء ٌحى عواد حسن  7203 4
   ٌوسؾ ابراهٌم مجاهد الخصوصى  7204 5
   ٌوسؾ احمد ابوطالب محمد  7205 6
   احمد جالل محمودٌوسؾ   7206 7
   ٌوسؾ احمد عطٌة على عمر  7207 8
  الجمباز الفنى  ٌوسؾ بٌومى سعٌد حامد  7208 9

   2كرة السله -االسس العلمٌه لالدارة الرٌاضٌة ٌوسؾ حسن محمد احمد  7209 10

   ٌوسؾ خالد احمد احمد  7210 11
   2كرة الٌد ٌوسؾ خالد محمد عواد  7211 12

   ٌوسؾ عاطؾ عطٌه محمد حمادة  7212 13
   ٌوسؾ عبدالكرٌم حسان على  7213 14
   ٌوسؾ عصام شوقى عبدالمنعم  7214 15
  الجمباز الفنى  ٌوسؾ عماد على عبدالجواد على  7215 16
   ٌوسؾ عمرو محمد فرج  7216 17
  الجمباز الفنى ٌوسؾ مجدى عبدالستار  7217 18
   ٌوسؾ محمد اسماعٌل عبدالؽفار  7218 19
  الجمباز الفنى  -االسس العلمٌه لالدارة الرٌاضٌة ٌوسؾ محمد حسٌن محمود خلٌل  7219 20
   ٌوسؾ محمد رضا مسعد عبدالحكٌم احمد عبٌده  7220 21
   ٌوسؾ محمد فاروق محمد  7221 22
   ٌوسؾ محمد كامل محمد رفاعى  7222 23
   ٌوسؾ محمود محمد سند بحبح  7223 24
   ٌوسؾ مدبولى ٌوسؾ مدبولى  7224 25
   ٌوسؾ ٌاسر محمد ابوطالب  7225 26
  الجمباز الفنى عمر اسامه محمد رفعت  7226 27
  الرٌاضة المائٌة  - الجمباز الفنى عبدالفتاح السٌد عبد الفتاح علً القوٌسنً  7227 28
29 7228     

30 7229     

31 7230     

                           ٌعتمد                                                                                                                                                                                         

 عمٌد الكلٌةالتجنٌد                                         وكٌل الكلٌة                                             المسجل                   ش. ط        

 لشئون التعلٌم والطالب                      ورئٌس عام االمتحانات                        
  

 
        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

                                                                                                                                                                                                                                                       
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق الثانٌةمواد تخلؾ الفرقة  االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

1 

 ابراهٌم جمال ابراهٌم محمد 1327

 
مسابقات  -مبادئ االحصاء  -علم حركة 

    الجمباز الفنً  -المٌدان

 –مناهج التربٌة الرٌاضٌة 

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

القضاٌا  -المٌكانٌكا الحٌوٌة
 المجتمعٌة 

 رٌاضات المضرب  

  

 ابراهٌم عماد ابراهٌم محمد 1323 2
رٌاضات  - تربٌة قوام مسابقات المٌدان

 المضرب

  

3 

1322 
احمد اشرؾ احمد محمد 

 عفٌفى

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً  علم حركة -طرق تدرٌس 
القضاٌا  -المٌكانٌكا الحٌوٌة

 المجتمعٌة 
 رٌاضات المضرب 

  

 احمد اشرؾ مصلحى ابراهٌم 1327 4
   مناهج التربٌة الرٌاضٌة مسابقات المٌدان -طرق تدرٌس 

5 
 احمد انور ٌسن خلٌل 1327

االختبارات  –علم حركة  -طرق تدرٌس 
 مبادئ االحصاء -والمقاٌٌس 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

رٌاضات  - قوام تربٌة
 المضرب

  

6 

 احمد اٌمن محمد مختار 1327

مسابقات  –علم حركة  -طرق تدرٌس 
 الجمباز الفنً  –المٌدان 

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

رٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة
 المضرب

  

7 

 احمد جمال احمد احمد عثمان 1321

الجمباز  –مبادئ االحصاء -طرق تدرٌس 
 الفنً

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 القضاٌا المجتمعٌة 

 رٌاضات المضرب 

  

 احمد جمال زكى عامر زكى  1327 8
 المٌكانٌكا الحٌوٌة مبادئ االحصاء -طرق تدرٌس 

جمباز  
 1ؾ

 التربٌة الرٌاضٌةمناهج  مبادئ االحصاء –علم حركة  احمد جمعه محمد عبد العزٌز  1327 9
 

  

10 

1377 
احمد حمدي عبد الحمٌد 

 موسى شاهٌن

علم  -بٌولوجٌا الرٌاضة  –طرق تدرٌس 
مبادئ   -االختبارات والمقاٌٌس  –حركة 

مسابقات  -المنازالت الرٌاضٌة    –االحصاء
 المٌدان 

مناهج  –التدرٌب المٌدانً 
 التربٌة الرٌاضٌة

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

القضاٌا  -المٌكانٌكا الحٌوٌة
 المجتمعٌة 

 رٌاضات المضرب 

  

 احمد خالد عبد هللا احمد 1377 11
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة مسابقات المٌدان –طرق تدرٌس 

 المٌكانٌكا الحٌوٌة –
  

12 

1373 
احمد رضا محمد اسماعٌل 

 عثمان

  –بٌولوجٌا الرٌاضة  –طرق تدرٌس 
 مبادئ االحصاء –علم حركة 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً 
القضاٌا  -المٌكانٌكا الحٌوٌة

 المجتمعٌة 
 رٌاضات المضرب 

  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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



                                                                                                                                                                                                                                                              
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةالطالب المقٌدٌن بالفرقة الثاكشؾ أرقام الجلوس وأسماء                          شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 االدنً مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم

 الثانٌة االولً الفصل الثانى االول الفصل

   المٌكانٌكا الحٌوٌة جمٌع مواد الترم االول بعذر احمد سعٌد شعٌب محمد 1372 1

 احمد طارق عبد المعبود متولى 1377 2
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة مسابقات المٌدان -مبادئ االحصاء 

 المٌكانٌكا الحٌوٌة -البحث العلمً 
  

3 

 حسن طه عبد السمٌعاحمد طه  1377

االختبارات  –طرق تدرٌس 
 والمقاٌٌس

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً 
القضاٌا  -المٌكانٌكا الحٌوٌة

 المجتمعٌة 
 رٌاضات المضرب 

  

 احمد عاطؾ فؤاد محمد على 1377 4
مبادئ  -علم حركة  -طرق تدرٌس 
 مسابقات المٌدان -االحصاء 

==========   

5 

 الظاهر عبد الفتاحاحمد عبد  1371

مبادئ  -علم حركة  -طرق تدرٌس 
 –مسابقات المٌدان  -االحصاء 

  التدرٌب المٌدانً

مناهج  -التدرٌب المٌدانً 
 التربٌة الرٌاضٌة

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

القضاٌا  -المٌكانٌكاالحٌوٌة
 المجتمعٌة 

الرٌاضات  -رٌاضات المضرب 
 المائٌة 

  

6 
 احمد عبد العلٌم احمد عبد العلٌم 1377

  -الرٌاضة بٌولوجٌا  –طرق تدرٌس 
 – مسابقات المٌدان -مبادئ االحصاء 

 الجمباز الفنً

 -1سباحة ؾ  المٌكانٌكاالحٌوٌة
 2ؾ

7 
 احمد عراقى السٌد سٌد احمد 1377

مسابقات  -علم حركة  -طرق تدرٌس 
 المٌدان

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

المٌكانٌكا  -تربٌة قوام  -
 الحٌوٌة

  

 احمد عالء الدٌن مصطفى محمد 1377 8
الجمباز  –علم حركة  -طرق تدرٌس 

 الفنً
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 
  

9 

 احمد عماره محمود السٌد 1377

 المنازالت الرٌاضٌة  –طرق تدرٌس 
 الجمباز الفنً –  

مسابقات   المٌكانٌكاالحٌوٌة
 2المٌدان ؾ

رٌاضات  –
المضرب 

 2ؾ

10 

 احمد فتوح السٌد عدوى عطا 1373
 -مبادئ االحصاء  -طرق تدرٌس 

 مسابقات المٌدان 

أسس  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 –ونظرٌات تدرٌب 
الرٌاضات  -المٌكانٌكاالحٌوٌة

 المائٌة

تربٌة صحٌة  
 2ؾ

11 

 احمد ماجد احمد محمد عبد هللا 1372

 الرٌاضٌةمناهج التربٌة  طرق تدرٌس

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

رٌاضات  -المٌكانٌكاالحٌوٌة
 المضرب

  

12 
 احمد مجدى على السٌد عمارة 1377

 -مبادئ االحصاء  -طرق تدرٌس 
 مسابقات المٌدان

 –تربٌة قوام 
رٌاضات  -المٌكانٌكاالحٌوٌة

 المضرب

هوكً 
ؼٌر 
 مكتمل

 

13 
 الفتاح محروس احمد محروس عبد 1377

 
 مسابقات المٌدان

 
 المٌكانٌكاالحٌوٌة

رٌاضات  
المضرب 

 2ت

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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



                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةالطالب المقٌدٌن بالفرقة الثاكشؾ أرقام الجلوس وأسماء                          شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى االول الفصل

1 

 احمد محمد ابراهٌم ابراهٌم 1377

مبادئ  –علم حركة  -طرق تدرٌس 
 –  مسابقات المٌدان  -االحصاء 

 الجمباز الفنً

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً   
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

القضاٌا  -المٌكانٌكاالحٌوٌة
 المجتمعٌة 

 رٌاضات المضرب   -

  

2 1371 
احمد محمد احمد محمد فرج 

 هللا

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة -طرق تدرٌس 

 تربٌة قوام -

  

3 

1377 

الجمباز  –علم حركة -طرق تدرٌس  احمد محمد احمد محمود حٌدر 
 الفنً

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   تربٌة قوام                                                                                                                    -
رٌاضات  -المٌكانٌكاالحٌوٌة –

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  رب                                                                                                                           المض

تربٌة صحٌة  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2ت

4 
1377 

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة   مسابقات المٌدان  -طرق تدرٌس  احمد محمد عبد هللا على محمد
 القضاٌا المجتمعٌة 

 

  

5 

1377 

الجمباز  –علم حركة  -طرق تدرٌس  احمد محمد عبد الموجود
 الفنً

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

رٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة
 الرٌاضات المائٌة  –المضرب 

 1جمباز ت 

 –علم حركة  -طرق تدرٌس  احمد محمد كمال سالم 1377 6
   مسابقات المٌدان 

تربٌة صحٌة   جمٌع مواد الترم الثانً
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2ت

7 1373 
احمد محمد متولى ابراهٌم 

 متولى
 علم حركة -تدرٌس طرق 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 

  

8 1372 
احمد محمد محمود محمد سالم 

 سالمة

رٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة مبادئ االحصاء
 المضرب

  

9 

 الرٌاضةبٌولوجٌا  –طرق تدرٌس  احمد محمود رجائى عودة 1377

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً 
–أسس ونظرٌات تدرٌب 

 -المٌكانٌكا الحٌوٌة
رٌاضات  -القضاٌاالمجتمعٌة 
 المضرب

  

10 

1377 
احمد محمود على سلٌمان 

 الحفنى

مسابقات  -علم حركة  -طرق تدرٌس 
 الجمباز الفنً – المٌدان

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً 
–أسس ونظرٌات تدرٌب 

رٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة
 المضرب

  

11 

 احمد مسعد حسن سالم 1377

–مناهج التربٌة الرٌاضٌة مسابقات المٌدان -طرق تدرٌس 
 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  

12 1371 
احمد مسعد عبد المنعم على 

 حسٌن

–مناهج التربٌة الرٌاضٌة الرٌاضةبٌولوجٌا  –طرق تدرٌس 
 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         وكٌل الكلٌة                                            ش. ط                التجنٌد                 المسجل  

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 



                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

 احمد معوض محمد احمد 1377 1
مبادئ  –علم حركة  -طرق تدرٌس 

 االحصاء
–مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 المٌكانٌكا الحٌوٌة
  

2 

1377 

مبادئ  –علم حركة  -طرق تدرٌس  احمد نوار سعٌد بٌومى
 - المنازالت الرٌاضٌة  – االحصاء

 مسابقات المٌدان

 –مناهج التربٌة الرٌاضٌة
أسس ونظرٌات  -تربٌة قوام 

 -المٌكانٌكا الحٌوٌة–تدرٌب 
 رٌاضات المضرب

  

3 

1317 

احمد هانى محمد الهادى 
 الطحالوى 

 – المٌدانمسابقات  -طرق تدرٌس 
 التدرٌب المٌدانً –الجمباز الفنً 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 –تربٌة قوام  -البحث العلمً 
أسس  -سٌكولوجٌة الرٌاضة 

المٌكانٌكا  –ونظرٌات تدرٌب 
 -القضاٌاالمجتمعٌة  -الحٌوٌة  

 رٌاضات المضرب

  

4 
 احمد ولٌد عبد الرازق نبهان 1317

 -المنازالت الرٌاضٌة -طرق تدرٌس 
 الجمباز الفنً – مسابقات المٌدان

 –مناهج التربٌة الرٌاضٌة
المٌكانٌكا  -تربٌة قوام 

 رٌاضات المضرب -الحٌوٌة

 1جمباز ت 

5 1313 
احمد ٌاسر احمد عبد الحمٌد 

 ؼرٌب

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس
 المٌكانٌكا الحٌوٌة                                                             

  

6 1312 
احمد ٌوسؾ محمد حافظ 

 متولى 

مبادئ  –علم حركة  -طرق تدرٌس 
 التدرٌب المٌدانً – االحصاء

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 المٌكانٌكا الحٌوٌة                                                             

  

7 
1317 

 –مناهج التربٌة الرٌاضٌة مبادئ االحصاء –طرق تدرٌس ادم مصطفى ابراهٌم محمد 
المٌكانٌكا  -تربٌة قوام 

 الحٌوٌة

  

8 1317 
ادهم سعٌد سعد عبد الخالق 

 مسلم 
 التربٌة الرٌاضٌةمناهج  علم حركة

كرة طائرة  
 2ت

9 1317 
أسامه محمد مجدي محمد 

 فودة

 – مسابقات المٌدان - مبادئ االحصاء
 الجمباز الفنً

 –مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 تربٌة قوام

  

10 

 اسالم احمد عٌد عبٌد اللٌثى 1311

مبادئ  –علم حركة  -طرق تدرٌس 
 – مسابقات المٌدان  – االحصاء

 الجمباز الفنً

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

–تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

رٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة  
 المضرب

  

11 

1317 
اشرؾ محمد احمد محمد 

 احمد

  – مبادئ االحصاء –علم حركة 
 مسابقات المٌدان

المٌكانٌكا  –تربٌة قوام 
 الحٌوٌة

  

12 

 كمال على حسنبالل خالد  1317

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة مسابقات المٌدان –علم حركة 

–تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

رٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة  
 المضرب

  

 بالل رضا حسٌن ابراهٌم 1377 13
 -1جمباز ت  جمٌع مواد الترم الثانً جمٌع مواد الترم االول 

 2ؾ سباحة 

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                               
 ٌة                         عمٌد الكل                          وكٌل الكلٌة                                             ش. ط                التجنٌد                 المسجل 

 ورئٌس عام االمتحانات                لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 



                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

1 
 حازم اسامة زكرٌا السٌد 1377

  – مبادئ االحصاء –علم حركة 
 مسابقات المٌدان

 –مناهج التربٌة الرٌاضٌة
المٌكانٌكا  -تربٌة قوام 

 الحٌوٌة

  

2 

1373 
حازم محمود عبد المنعم 

 طنطاوى

 
=============== 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 -سٌكولوجٌة الرٌاضة  –
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 
  -المٌكانٌكا الحٌوٌة  

  

3 1372 
حافظ محمد حافظ محمد 

 زؼلول

مبادئ  –علم حركة  -طرق تدرٌس 
 االحصاء

المٌكانٌكا  -تربٌة قوام 
 رٌاضات المضرب -الحٌوٌة 

  

4 
1377 

حامد ابراهٌم محمد محمد 
 عامر

 –مناهج التربٌة الرٌاضٌة مسابقات المٌدان
المٌكانٌكا  -تربٌة قوام 

 الحٌوٌة

  

 حسام الدٌن عماد عمر على 1377 5
 –مناهج التربٌة الرٌاضٌة مبادئ االحصاء –علم حركة 

 المائٌةالرٌاضات  -تربٌة قوام 

  

6 

 حسام اٌهاب محمد ابراهٌم 1377

 
 

 -الرٌاضة بٌولوجٌا  –طرق تدرٌس 
 مبادئ االحصاء -علم حركة 

مناهج  -التدرٌب المٌدانً
 التربٌة الرٌاضٌة

سٌكولوجٌة  –تربٌة قوام  -
أسس ونظرٌات  -الرٌاضة 

 -المٌكانٌكا الحٌوٌة   –تدرٌب 

الرٌاضات  -رٌاضات المضرب 
 المائٌة

انجلٌزي 
 2ت

 

7 1371 
حسن محمد حسن مرسى 

 الهمشرى

   جمٌع مواد الترم الثانً جمٌع مواد الترم االول 

8 1377 
حسن ٌاسر حسن احمد 

 محمد

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة مسابقات المٌدان

 الرٌاضات المائٌة -

 2جمباز ت 

9 
1377 

الحسٌن رضا عبد الرحٌم 
 سٌد احمد

 -بٌولوجٌا الرٌاضة  –طرق تدرٌس 
  -االختبارات والمقاٌٌس  –علم حركة 

 الجمباز الفنً  –مبادئ االحصاء

 – مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 المٌكانٌكا الحٌوٌة  

  

 خالد عادل الزاهر محمد 1377 10
 

 جمٌع مواد الترم االول 
 

 جمٌع مواد الترم الثانً
  

11 

 خالد عٌد احمد عٌد 1373

 - مبادئ االحصاء - علم حركة
 الجمباز الفنً  – مسابقات المٌدان

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

رٌاضات  - –تربٌة قوام  -

 الرٌاضات المائٌة -المضرب 

عربً 
 1ت

رٌاضات 
 2مضرب ت

 خالد عٌد عاٌش سعٌد 1372 12
 

  مبادئ االحصاء - علم حركة
 

 المٌكانٌكا الحٌوٌة  
  

13 

1377 
خالد محمود عبد الموجود 

 محمود

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة مبادئ االحصاء –طرق تدرٌس 

أسس  –تربٌة قوام  -
المٌكانٌكا  –ونظرٌات تدرٌب 

 -رٌاضات المضرب  -الحٌوٌة  
 الرٌاضات المائٌة

  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         وكٌل الكلٌة                                            ش. ط                التجنٌد                 المسجل  

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

1 1377 
زٌاد شهاب الدٌن طاهر محمد 

 حسن

 – مناهج التربٌة الرٌاضٌة مسابقات المٌدان - مبادئ االحصاء
 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  

2 1377 
زٌاد عالء الدٌن مصطفى 

 محمد

   مناهج التربٌة الرٌاضٌة الجمباز الفنً  – مسابقات المٌدان

3 1371 
زٌاد محمد عبد المجٌد عبد 

 الوهاب

مبادئ  –علم حركة  -طرق تدرٌس 
 مسابقات المٌدان - االحصاء

   جمٌع مواد الترم الثانً

4 
 سامح حسن ٌاسٌن ابراهٌم  1377

العروض   =============     مسابقات المٌدان -الرٌاضة بٌولوجٌا 
والمهرجانات 

 1ت

5 

1377 
سامح رضا عبد المنعم محمد 

 فرج

  -االختبارات والمقاٌٌس  –علم حركة 
 مسابقات المٌدان  –مبادئ االحصاء

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة
أسس   -البحث العلمً 

المٌكانٌكا  –ونظرٌات تدرٌب 

 -رٌاضات المضرب  -الحٌوٌة  
 الرٌاضات المائٌة

  

6 1277 
سامر السٌد ابراهٌم السٌد 

 موسى

   مناهج التربٌة الرٌاضٌة الجمباز الفنً  –طرق تدرٌس 

7 1277 
سامى هانى سامى محمود 

 محمد

 - مبادئ االحصاء –علم حركة 
 مسابقات المٌدان

   مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 سلٌم كرم سلٌم محمد 1273 8
   مناهج التربٌة الرٌاضٌة مبادئ االحصاء –علم حركة 

 السٌد هانى السٌد سالم 1272 9
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة

 المٌكانٌكا الحٌوٌة –
  

10 
 شرٌؾ محمود فتحى محمود 1277

 -بٌولوجٌا الرٌاضة  –طرق تدرٌس 
 - مبادئ االحصاء – علم حركة
 المٌدانمسابقات 

 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة

المٌكانٌكا  –تربٌة قوام 
 رٌاضات المضرب  -الحٌوٌة 

  

11 

1277 
صابر نبٌل عبد الحلٌم على 

 السٌد

مبادئ  –علم حركة  -طرق تدرٌس 
 مسابقات المٌدان - االحصاء

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 تربٌة قوام -البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

القضاٌا -المٌكانٌكا الحٌوٌة  
 رٌاضات المضرب -المجتمعٌة 

 2منازالت ت 
 2سباحة ت

 صالح محمود صالح محمد 1277 12
  مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة

 المٌكانٌكا الحٌوٌة  
  

 صفى الرحمن صابر جوده 1271 13
  مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة

 المٌكانٌكا الحٌوٌة  
  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق االدنً مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

1 
 محمود عبد الحمٌدضٌاء ٌاسر  1277

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة  مسابقات المٌدان -علم حركة 
المٌكانٌكا الحٌوٌة  –تربٌة قوام 

 رٌاضات المضرب -

  

عادل احمد ابراهٌم احمد عبد  1277 2
 السمٌع

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة  علم حركة -طرق تدرٌس 
 تربٌة قوام

  

3 

1277 

عبد البارى ٌاسر ابراهٌم عبد 
 البارى 

مبادئ  –علم حركة  -طرق تدرٌس 
 –مسابقات المٌدان   –االحصاء 

 الجمباز الفنً

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة
أسس ونظرٌات  –تربٌة قوام  -

 -المٌكانٌكا الحٌوٌة   –تدرٌب 
 رٌاضات المضرب

  

4 

1277 

عبد الحمٌد ابراهٌم عبد الحمٌد 
 الباجورى

 –علم حركة  -تدرٌس طرق 
المنازالت   –االختبارات والمقاٌٌس 

التدرٌب  -الجمباز الفنً  -الرٌاضٌة 
 المٌدانً

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 تربٌة قوام -البحث العلمً 

 –أسس ونظرٌات تدرٌب 
رٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 المضرب

  

5 

 عبد الرحمن احمد كمال شحاته 1273

 –مبادئ االحصاء  –علم حركة 
مسابقات  -المنازالت الرٌاضٌة 

التدرٌب  -الجمباز الفنً   –المٌدان 
  المٌدانً

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة 
 المٌكانٌكا الحٌوٌة –تربٌة قوام 

  

6 1272 
عبد الرحمن اشرؾ محمد فهمى 

 الكشك
   تربٌة قوام علم حركة -بٌولوجٌا الرٌاضة 

7 

1277 

  مبادئ االحصاء عبد الرحمن اٌمن بٌومى على 
     =========== 

 2جمباز ت 
عروض 

ومهرجانات 
 2ت

8 

1277 

 -بٌولوجٌا الرٌاضة  –طرق تدرٌس  عبد الرحمن جمال عبدهللا احمد
  -االختبارات والمقاٌٌس  –علم حركة 

المنازالت  ––مبادئ االحصاء
   –مسابقات المٌدان  -الرٌاضٌة 

 الجمباز الفنً

 
 

 جمٌع مواد الترم الثانً
 
 

-1جمباز ت 
 -2ت

تكنولوجٌا 
 2التعلم ت

9 

1277 

عبد الرحمن حاتم احمد فوزى 
 محمود

 -بٌولوجٌا الرٌاضة  –طرق تدرٌس 
  -االختبارات والمقاٌٌس  –علم حركة 

الرٌاضٌات  –مبادئ االحصاء
   –مسابقات المٌدان  -الجماعٌة 

 التدرٌب المٌدانً -الجمباز الفنً 

  -  التدرٌب المٌدانً
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 تربٌة قوام -البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

القضاٌا -المٌكانٌكا الحٌوٌة  
رٌاضات المضرب  -المجتمعٌة 

 الرٌاضات المائٌة -

 -1جمباز ت 
عروض 

ومهرجانات 
ؼٌر 2ت

 مكتمل

10 1271 
عبد الرحمن حسٌن عبد الرحمن  

 ابراهٌم
مسابقات المٌدان   –مبادئ االحصاء 

 الجمباز الفنً –
============== 

  

11 1277 
مبادئ  –علم حركة  -طرق تدرٌس  عبد الرحمن عاطؾ سعٌد عواد 

 االحصاء
==============   

12 
1277 

عبد الرحمن عزالدٌن عباس 
 صادق 

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة  علم حركة
المٌكانٌكا الحٌوٌة  –تربٌة قوام 

 رٌاضات المضرب -

  

13 
 عبد الرحمن كرم محمد شعبان 1237

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة  مبادئ االحصاء –علم حركة 
رٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 المضرب

  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

 



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

                                                                                                                                                                                                                                                    
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  1237 1
 عبد الرحمن 

 مبادئ االحصاء –طرق تدرٌس
 الجمباز الفنً – مسابقات المٌدان  –

   مناهج التربٌة الرٌاضٌة

2 
1233 

عبد الرحمن محمد عبد العزٌز 
 محمد 

 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة مبادئ االحصاء –علم حركة 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

 رٌاضات المضرب

  

3 

1232 
عبد الرحمن محمدى زهران 

 محمد على

 –علم حركة  -طرق تدرٌس 
مسابقات  -االختبارات والمقاٌٌس 

 المٌدان

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 –تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 سٌكولوجٌة الرٌاضة

 –أسس ونظرٌات تدرٌب 
القضاٌا  -المٌكانٌكا الحٌوٌة 

رٌاضات المضرب  -المجتمعٌة 

 المائٌةالرٌاضات  -

سباحة 
 2ت-1ت

 1سباحة ت

4 1237 
عبد العزٌز اٌمن عبد العزٌز 

 مصطفى

المٌكانٌكا  –تربٌة قوام  مبادئ االحصاء
 الحٌوٌة  

  

5 
1237 

عبد العزٌز صفوت عبد العزٌز 
 محمد عبد العال

 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس

رٌاضات  –تربٌة قوام 
 المضرب

  

6 1237 
عبد العزٌز محسن عبد العزٌز 

 عوٌس 

 المٌكانٌكا الحٌوٌة مبادئ االحصاء –علم حركة 
 

  

7 1231 
عبد العزٌز محمد عبد العزٌز 

 محمد احمد 

 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة
 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  

8 
1237 

عبد العزٌز ٌاسر عبد العزٌز 
 جودة

 
============ 

 

 - الرٌاضٌةمناهج التربٌة 

المٌكانٌكا  –تربٌة قوام 
 الحٌوٌة

  

9 

1237 

مبادئ  –علم حركة  -طرق تدرٌس  عبد هللا السٌد ابراهٌم محمود 
 - المنازالت الرٌاضٌة – االحصاء

 -الجمباز الفنً  – مسابقات المٌدان
 التدرٌب المٌدانً

 
 جمٌع مواد الترم الثانً

 
 

سباحة  
 2ت-1ت
جمباز  –

 1ت

 هللا امٌة ابو بكر شعالن عبد 1227 10
 -بٌولوجٌا الرٌاضة  –طرق تدرٌس 

 علم حركة
 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 المٌكانٌكا الحٌوٌة
  

11 

 عبد هللا عنتر عبده عاشور 1227

 
 مسابقات المٌدان –طرق تدرٌس 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 –تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 –المٌكانٌكا الحٌوٌة 

 المضربرٌاضات 

  

12 
 عبد هللا محمد بٌومى سلٌمان 1223

  -االختبارات والمقاٌٌس  –علم حركة 
 – مسابقات المٌدان –مبادئ االحصاء

 الجمباز الفنً 

المٌكانٌكا  –تربٌة قوام 
 الحٌوٌة

  

13 

 عبد هللا هانى عبد هللا عواد 1222

 -بٌولوجٌا الرٌاضة  –طرق تدرٌس 
 مسابقات المٌدان –علم حركة 

 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة

المٌكانٌكا  –تربٌة قوام 
 –الحٌوٌة 

 رٌاضات المضرب

  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 



                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةالطالب المقٌدٌن بالفرقة الثاكشؾ أرقام الجلوس وأسماء                          شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى االول الفصل

1 1227 
عبد المنعم طارق عبد المنعم 

 محمد

   تربٌة قوام االختبارات والمقاٌٌس –علم حركة 

2 

 عزٌز الدٌن خالد عزٌز الدٌن 1227

 -بٌولوجٌا الرٌاضة  –طرق تدرٌس 
 - مبادئ االحصاء  - علم حركة

 الجمباز الفنً – مسابقات المٌدان

 التربٌة الرٌاضٌةمناهج 

 –تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

رٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 المضرب

انجلٌزي 
 2ت

 

3 
 عالء الدٌن ٌاسر محمد خٌرى 1227

 
============= 

 

 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 –المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 رٌاضات المضرب

كرة طائرة  
 2ت

4 
1221 

السٌد على  على وحٌد على
 عبد الجلٌل

 
============= 

 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

 رٌاضات المضرب

تربٌة  
 2صحٌة ت

5 

1227 
 عمار عاطؾ على عبد العزٌز

 

 
 

 طرق تدرٌس 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 –تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 سٌكولوجٌة الرٌاضة

 –أسس ونظرٌات تدرٌب 
القضاٌا  -المٌكانٌكا الحٌوٌة 

رٌاضات المضرب  -المجتمعٌة 

 الرٌاضات المائٌة -

  

   مناهج التربٌة الرٌاضٌة   مسابقات المٌدان - علم حركة عمر احمد طه احمد امام  1227 6

7 1277 
 - علم حركة –طرق تدرٌس  عمر احمد محمد احمد الثعلب 

   مسابقات المٌدان
   الرٌاضٌةمناهج التربٌة 

 - مبادئ االحصاء –طرق تدرٌس  عمر اشرؾ صالح عوض هللا 1277 8
   مسابقات المٌدان

  ===============   

9 
 عمر طارق محمد الشرنوبى 1273

مبادئ  - علم حركة –طرق تدرٌس 
 – مسابقات المٌدان - االحصاء

  الجمباز الفنً

 –المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 رٌاضات المضرب

  

10 
1272 

عمر نهرو عمر على عبد 
 الحمٌد

 - علم حركة –طرق تدرٌس 
 الجمباز الفنً –  مسابقات المٌدان

 -  مناهج التربٌة الرٌاضٌة

الرٌاضات  -رٌاضات المضرب 
 المائٌة

  

11 1277 
         عمرو احمد محمد جودة

                                   

   المٌكانٌكا الحٌوٌة   مسابقات المٌدان –طرق تدرٌس 

12 

1277 

مبادئ  - علم حركة –طرق تدرٌس  عمرو محمود عبد العزٌز احمد
 مسابقات المٌدان - االحصاء

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

سٌكولوجٌة  –تربٌة قوام  -
 المٌكانٌكا الحٌوٌة -الرٌاضة 

 

 1جمباز ت 

13 

1277 

ؼفران اشرؾ محمود محمود 
 على

 - علم حركة –طرق تدرٌس 
 مسابقات المٌدان

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 –تربٌة قوام  -البحث العلمً 
الرٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 المائٌة

  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

 
                 

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



                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةالطالب المقٌدٌن بالفرقة الثاكشؾ أرقام الجلوس وأسماء                          شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق االدنً مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم

 الثانٌة االولً الفصل الثانى االول الفصل

1 
1271 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة مسابقات المٌدان –طرق تدرٌس  فاروق صالح كمال عبد العزٌز   
المٌكانٌكا  -البحث العلمً 

 رٌاضات المضرب -الحٌوٌة 

رٌاضات  
مضرب 

 2ت

2 
1277 

فاروق عبد العظٌم حسانٌن 
 عبد العظٌم

مبادئ  - علم حركة –طرق تدرٌس 
 مسابقات المٌدان - االحصاء

 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة

المٌكانٌكا  - –تربٌة قوام 
 رٌاضات المضرب -الحٌوٌة 

  

3 

1277 
فتحى خالد فتحى عبد الحمٌد 

 دوٌدار

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة االختبارات والمقاٌٌس – علم حركة

 –تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

القضاٌا  -المٌكانٌكا الحٌوٌة 
رٌاضات المضرب  -المجتمعٌة 

 الرٌاضات المائٌة -

  

4 

1277 

 –مناهج التربٌة الرٌاضٌة مسابقات المٌدان – علم حركة فتحى شحته فتحى محمد
 المٌكانٌكا الحٌوٌة

سباحة 
 – 1ت

انجلٌزي 
 2ت

سباحة 
 1ت

5 1277 
فتحى كرم الهادى محمد عبد 

 هللا

   مناهج التربٌة الرٌاضٌة مبادئ االحصاء –طرق تدرٌس 

6 

1273 

 -المنازالت الرٌاضٌة   – علم حركة فداء الدٌن شرٌؾ رفعت فهمى
 -الجمباز الفنً  – مسابقات المٌدان

 التدرٌب المٌدانً

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

رٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة 

 الرٌاضات المائٌة -المضرب 

  

7 
1272 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة –طرق تدرٌس  فؤاد عالء فؤاد احمد كرمانى 

المٌكانٌكا  –تربٌة قوام  -
 الحٌوٌة

  

8 
1277 

فؤاد محمدى رفعت عباس 
 جمعة 

 - مبادئ االحصاء - علم حركة
 التدرٌب المٌدانً

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

المٌكانٌكا  –تربٌة قوام  -
 الحٌوٌة

  

 فٌصل عزت حجازى محمد 1277 9
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة االختبارات والمقاٌٌس

 تربٌة قوام -

  

 كرٌم اٌمن زكرٌا احمد  1277 10
 علم حركة

 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 الرٌاضات المائٌة

سباحة  
 2ت

11 1271 
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة مبادئ االحصاء كرٌم اٌمن محمد رشاد 

 المٌكانٌكا الحٌوٌة –تربٌة قوام  -
  

12 

1277 

رٌاضة  جمٌع مواد الترم الثانً جمٌع مواد الترم االول  كرٌم على طه عبد الرحٌم
 -مائٌة

انجلٌزي
مسابقات  -

المٌدان 
 ؼٌر مكتمل

 1جمبازت 
رٌاضة 
 –مائٌة 

 كرة القدم 
كرة 

الطائرة 
ؼٌر 

  مكتملٌن

ماعدا جمٌع مواد الترم االول  كرٌم محمود عبد الحمٌد محمد 1277 13
 الرٌاضات الجماعٌة 

   جمٌع مواد الترم الثانً

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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



 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

   المٌكانٌكا الحٌوٌة االختبارات والمقاٌٌس - طرق تدرٌس محمد سعٌدكرٌم وائل  1277 1

2 

 ماجد محمود محمد شكرى 1277

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس

أسس ونظرٌات  -تربٌة قوام  -
 -المٌكانٌكا الحٌوٌة  –تدرٌب 

 رٌاضات المضرب

  

3 
 مجدى حسام جودة نور الدٌن 1273

 -بٌولوجٌا الرٌاضة  –طرق تدرٌس 
 -– مبادئ االحصاء  –علم حركة 

 الجمباز الفنً   – مسابقات المٌدان

رٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 الرٌاضات المائٌة -المضرب 

سباحة  
 1ت

4 1272 
محمد ابراهٌم عبد الداٌم 

 ابراهٌم

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس

 تربٌة قوام -

  

5 1277 
فتح هللا محمد ابراهٌم 

 الدمالوى

 المٌكانٌكا الحٌوٌة  مبادئ االحصاء

 تربٌة قوام -

  

6 
1277 

محمد احمد الرفاعً محمد 
 رشاد

 - علم حركة –طرق تدرٌس 
 مسابقات المٌدان

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

رٌاضات  -تربٌة قوام  -
 المضرب

  

7 1277 
 - علم حركة –طرق تدرٌس  محمد احمد جمعه رمضان

 المٌدانمسابقات 
 1جمباز ت  المٌكانٌكا الحٌوٌة

8 

1271 

 - علم حركة –طرق تدرٌس  محمد احمد سعٌد رضا محمد
  الجمباز الفنً - مسابقات المٌدان

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

أسس ونظرٌات  -تربٌة قوام  -
 -المٌكانٌكا الحٌوٌة  –تدرٌب 

رٌاضات  -القضاٌا المجتمعٌة 
 المضرب

تكنولوجٌا  
 2تالتعلم 

9 
1277 

  محمد احمد محمد شاهٌن
============= 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

المٌكانٌكا  -تربٌة قوام  -
 الرٌاضات المائٌة -الحٌوٌة 

  

مبادئ   –علم حركة  –طرق تدرٌس  محمد احمد محمد عبد المعٌن  1277 10
 الجمباز الفنً   – االحصاء

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 

  

 اسامه محمد عبد الباقى محمد 1217 11
 

 مبادئ االحصاء –طرق تدرٌس 
 

 المٌكانٌكا الحٌوٌة
  

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس محمد اشرؾ محمد ابراهٌم 1217 12
 البحث العلمً

  

13 
1213 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة – طرق تدرٌس محمد اكرم شوقت السٌد عزب 

رٌاضات  -تربٌة قوام  -
 المضرب

  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

   المٌكانٌكا الحٌوٌة علم حركة – طرق تدرٌس محمد السٌد ابراهٌم احمد  1212 1

   مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة – طرق تدرٌس محمد السٌد ذكى امٌن  1217 2

3 

1217 

 -مسابقات المٌدان - علم حركة محمد اٌمن محمد ابراهٌم
 الجمباز الفنى

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 -البحث العلمً -تربٌة قوام -
رٌاضات  - المٌكانٌكا الحٌوٌة

 المضرب

  

مسابقات  -علم حركة – طرق تدرٌس محمد اٌهاب ابراهٌم الدكرورى  1217 4
 المٌدان

==========   

 محمد اٌهاب نصر عمر 1211 5
 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة مسابقات المٌدان -طرق تدرٌس

 المٌكانٌكا الحٌوٌة
  

6 
1217 

عبدالحمٌد  محمد جالل
 عبدالمؤمن

مبادئ   –علم حركة  – طرق تدرٌس
 -مسابقات المٌدان – االحصاء

 الجمباز الفنى

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

المٌكانٌكا  -تربٌة قوام -
 الحٌوٌة

  

7 
1217 

محمد جمال بحٌرى جاد 
 ابراهٌم

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس

المٌكانٌكا  -تربٌة قوام -
 الحٌوٌة

  

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس محمد جمال محمد ابو الفتوح 1277 8
 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  

9 

 محمد جمال محمد عبدالعال 1277

مبادئ   –علم حركة  – طرق تدرٌس
الجمباز  -مسابقات المٌدان -االحصاء

 الفنى

مناهج التربٌة  -تدرٌب مٌدانى
 الرٌاضٌة

 -البحث العلمً -تربٌة قوام -
المٌكانٌكا  –أسس ونظرٌات 

 -القضاٌا المجتمعٌة  -الحٌوٌة 
رٌاضات  -رٌاضات المضرب
 مائٌة 

  

10 
1273 

حمدى محمد حسٌن محمد 
 حامد

  -علم حركة – طرق تدرٌس

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

المٌكانٌكا  -تربٌة قوام -
 أسس ونظرٌات -الحٌوٌة

  

11 

 االبٌضمحمد خالد احمد  1272

بٌولوجٌا  -علم حركة – طرق تدرٌس
المنازالت  -مبادئ االحصاء -الرٌاضة

 -مسابقات المٌدان -الرٌاضٌة 
 الجمباز الفنى

كل مواد الترم  -تدرٌب مٌدانى
 الثانى

  

مبادئ   –علم حركة  – طرق تدرٌس محمد راشد عبدالفتاح زؼلول 1277 12
 االحصاء

===========   

13 
1277 

بٌولوجٌا  -علم حركة – طرق تدرٌس محمد كمال سالم محمد سالم
 الرٌاضة

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 تربٌة قوام -

الرٌاضة  
المائٌة 

 2ت

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   لالعادةباقون )  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

1 
1277 

االختبارات  -طرق تدرٌس محمد سامى محمود عبدالعظٌم
 -مبادئ االحصاء -والمقاٌٌس

 الرٌاضات الجماعٌة) تحكٌم(

   مناهج التربٌة الرٌاضٌة

   مناهج التربٌة الرٌاضٌة مبادئ االحصاء – طرق تدرٌس محمد سلٌم محمود البقلول  7387 2

3 
7388 

 - علم حركة – طرق تدرٌس محمد سمٌر ٌس ابراهٌم
 مسابقات المٌدان

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 المٌكانٌكا الحٌوٌة

الرٌاضة 
المائٌة 

 1ت

 

4 
مبادئ  - علم حركة – طرق تدرٌس محمد ضٌاء الدٌن عبد القادر 7389

 االحصاء
 

=========== 
  

5 

7390 

محمد طارق محفوظ عبد 
 المجٌد

مبادئ  - علم حركة – طرق تدرٌس
 -المنازالت الرٌاضٌة  – االحصاء

 التدرٌب المٌدانً - مسابقات المٌدان

 -تربٌة قوام -البحث العلمً
أسس  -سٌكولوجٌة الرٌاضة 

المٌكانٌكا الحٌوٌة  –ونظرٌات 
رٌاضات  -القضاٌا المجتمعٌة  -

 رٌاضات مائٌة -المضرب

انجلٌزي 
 2ت

 

6 
 - علم حركة – طرق تدرٌس محمد طارق محمد على 7391

 الجمباز الفنى - المٌدانمسابقات 
كرة الٌد   جمٌع مواد الترم الثانً

 1ت

7 
7392 

 - علم حركة – طرق تدرٌس محمد عادل السٌد احمد
 الجمباز الفنى - مسابقات المٌدان

   المٌكانٌكا الحٌوٌة

8 
7393 

محمد عبد الراضى محمد عبد 
 ربه

مبادئ  - علم حركة – طرق تدرٌس
 االحصاء

تربٌة   المٌكانٌكا الحٌوٌة -تربٌة قوام
 2صحٌة ت

9 
7394 

محمد عبد الرحمن عبد السمٌع 
 بدر

   المٌكانٌكا الحٌوٌة -تربٌة قوام طرق تدرٌس

10 

 محمد عبد الستار محمد احمد 7395
 -بٌولوجٌا الرٌاضة  –طرق تدرٌس 

 -– مبادئ االحصاء  –علم حركة 
 مسابقات المٌدان

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 -البحث العلمً -تربٌة قوام -
المٌكانٌكا  –أسس ونظرٌات 

 -القضاٌا المجتمعٌة  -الحٌوٌة 
 رٌاضات المضرب

  

11 
 محمد عبد هللا محمد ؼنٌم 7396

 
 جمٌع مواد الترم االول 

 
 جمٌع مواد الترم الثانً

  

12 
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس محمد عبد النبى على على 7397

 المٌكانٌكا الحٌوٌة -
  

13 
7398 

محمد عبد الوهاب عبد هللا 
 محمد النجار

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة -طرق تدرٌس 
 المٌكانٌكا الحٌوٌة -

  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

1 
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة مبادئ االحصاء -طرق تدرٌس  محمد عثمان الطوخى  7399

 المٌكانٌكا الحٌوٌة -
  

2 
7400 

التدرٌب ماعدا جمٌع مواد الترم االول  محمد عصام فتحى حسن
 المٌدانً

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 المٌكانٌكا الحٌوٌة -

االسس  
العلمٌة 

 1ت

3 
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة -طرق تدرٌس  محمد على عبد الحامى على 7401

 المٌكانٌكا الحٌوٌة -
 2جمباز ت 

4 
مبادئ  - علم حركة -طرق تدرٌس  محمد على هاشم على الدٌن 7402

 االحصاء
============   

5 
 محمد فوزى رزق حواش 7403

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة -طرق تدرٌس 
 المٌكانٌكا الحٌوٌة -

  

6 
7404 

محمد لطفى مصلحى عبد 
 المعطى ناصؾ

مبادئ  - علم حركة -طرق تدرٌس 
 االحصاء

      ===========   

7 
7405 

تربٌة   =========== مبادئ االحصاء -طرق تدرٌس  محمد مجدى محمد رشاد
 2صحٌة ت

8 
7406 

محمد محمود اٌوب محمد 
 اٌوب

   الرٌاضٌةمناهج التربٌة  مبادئ االحصاء -طرق تدرٌس 

9 
7407 

محمد محمود عبد هللا محمد 
 عبد هللا

 – علم حركة -طرق تدرٌس 
مبادئ  -االختبارات والمقاٌٌس

 االحصاء

   مناهج التربٌة الرٌاضٌة

10 
 محمد محمود محجوب سالم 7408

مبادئ  - علم حركة -طرق تدرٌس 
 االحصاء

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 تربٌة قوام -

  

11 
 مختار مصطفى سالمه محمد 7409

 -مبادئ االحصاء -طرق تدرٌس 
 الجمباز الفنً  –المنازالت الرٌاضٌة 

ماعدا  جمٌع مواد الترم الثانً
 التدرٌب المٌدانً

سباحة  
 2ت

12 
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة محمد منٌر محمود عمار 7410

 المٌكانٌكا الحٌوٌة -
  

13 
7411 

مبادئ  - علم حركة -تدرٌس  طرق محمد نبٌل محمود محمد
 –المنازالت الرٌاضٌة  - االحصاء

 مسابقات المٌدان

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

المٌكانٌكا  -تربٌة قوام  -
 رٌاضات المضرب -الحٌوٌة 

  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         وكٌل الكلٌة                                            ش. ط                التجنٌد                 المسجل  

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

1 
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس  محمد ولٌد حسن فؤاد 7412

 المٌكانٌكا الحٌوٌة -
  

2 
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مسابقات المٌدان –  تدرٌسطرق  محمد ٌاسر محمد صبحى 7413

  
  

3 
الجمباز  - علم حركة -طرق تدرٌس  محمد ٌاسر محً الدٌن حسٌن 7414

 الفنً
==========   

4 
7415 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة -طرق تدرٌس  ٌاسر مرسى فؤادمحمد 

المٌكانٌكا  -تربٌة قوام  -
 الحٌوٌة

  

5 

7416 

 -بٌولوجٌا الرٌاضة  –طرق تدرٌس  محمد ٌحى عاطؾ بالبل
 -– مبادئ االحصاء  –علم حركة 

 الجمباز الفنً - مسابقات المٌدان

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

سٌكولوجٌة  –تربٌة قوام -
 -المٌكانٌكا الحٌوٌة -الرٌاضة 

رٌاضات  -القضاٌا المجتمعٌة 
 مائٌة

  

6 
مبادئ   – علم حركة -طرق تدرٌس  محمد ٌوسؾ محمد البربري 7417

  االحصاء
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 تربٌة قوام -

  

7 
7418 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس محمود ابراهٌم محمد ابراهٌم
 المٌكانٌكا الحٌوٌة -

  

8 

7419 

مبادئ   – علم حركة -طرق تدرٌس  محمود احمد حسن عمار
التدرٌب  -الجمباز الفنً - االحصاء

 المٌدانً

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 - تربٌة قوام -البحث العلمً -
المٌكانٌكا  –أسس ونظرٌات 

 رٌاضات المضرب -الحٌوٌة 

  

9 
7420 

محمود احمد حسٌن عبد 
 المجٌد على

مبادئ   – علم حركة -طرق تدرٌس 
 االحصاء

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 

  

10 
7421 

محمود السٌد عبد المعبود 
 احمد

 طرق تدرٌس
 مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 المٌكانٌكا الحٌوٌة -

  

11 

7422 
محمود خالد محمود محمود 

 حجر

 -بٌولوجٌا الرٌاضة  –طرق تدرٌس 
 االختبارات والمقاٌٌس –علم حركة 

مسابقات  -– مبادئ االحصاء  –
 الجمباز الفنً - المٌدان

 
 جمٌع مواد الترم الثانً

 

سباحة  
 1ت

12 
المٌكانٌكا  -البحث العلمً  بٌولوجٌا الرٌاضة –طرق تدرٌس  محمود خٌرى ابراهٌم سالم 7423

 القضاٌا المجتمعٌة -الحٌوٌة

  

13 
7424 

تربٌة  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة -طرق تدرٌس  البدٌعسامى زٌدان عبد محمود
 المٌكانٌكا الحٌوٌة - قوام

  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   لالعادةباقون )  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

1 
7425 

محمود سعٌد كامل عبد الهادى 
 حالوه

تربٌة  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس
 قوام

  

2 
 جمٌع مواد الترم االول محمود طارق كمال عطا هللا 7426

 
 جمٌع مواد الترم الثانً

 
 1جمباز ت 

3 
 -– علم حركة -طرق تدرٌس  محمود عبد الرشٌد عبد الحكٌم 7427

 مسابقات المٌدان
   المٌكانٌكا الحٌوٌة

4 
7428 

محمود عبد القادر اسماعٌل 
 السٌد هٌبه

المٌكانٌكا  -تربٌة قوام  علم حركة -طرق تدرٌس 
 الحٌوٌة

  

   المٌكانٌكا الحٌوٌة مبادئ االحصاء -طرق تدرٌس  محمود عماد عبد الؽنى تهامى  7429 5

6 
 - التربٌة الرٌاضٌةمناهج  مبادئ االحصاء محمود عماد محمود على 7430

 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  

7 

7431 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة مبادئ االحصاء محمود فتحى ابراهٌم شحاته

 -تربٌة قوام  -البحث العلمً -
القضاٌا  -المٌكانٌكا الحٌوٌة
 المجتمعٌة

منازالت  
 2ت

8 
 - الرٌاضٌةمناهج التربٌة   مبادئ االحصاء محمود كمال فوزى محمد   7432

 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  

9 
7433 

محمود مجدى ابراهٌم محمد 
 النساج

المٌكانٌكا  -تربٌة قوام  مسابقات المٌدان -– علم حركة
 الحٌوٌة

  

10 
  محمود محمد ذكى محمد 7434

 مبادئ االحصاء  – بٌولوجٌا الرٌاضة
 الجمباز الفنً - مسابقات المٌدان -–

 جمٌع مواد الترم الثانً
رٌاضات  

مضرب 
 1ت

11 
7435 

محمود محمد عبد الكرٌم 
 اسماعٌل

 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة مبادئ االحصاء -– علم حركة
 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  

12 
 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس محمود ناصر السٌد محمد 7436

 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  

13 
7437 

محمود ٌاسر عبد العظٌم احمد 
         الطوٌل

مبادئ  -– علم حركة -طرق تدرٌس 
 الجمباز الفنً - االحصاء

- مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 رٌاضات المضرب

  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 االدنً مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

1 
7438 

اسماعٌل ابو طالب مصطفى 
 عزب

مسابقات  -– مبادئ االحصاء
 المٌدان

   مناهج التربٌة الرٌاضٌة

2 

7439 

 -– علم حركة -طرق تدرٌس  مصطفى بسٌونى احمد بركات
مسابقات  -–االختبارات والمقاٌٌس
 المٌدان

تربٌة  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 -المٌكانٌكا الحٌوٌة -قوام 

 رٌاضات-القضاٌا المجتمعٌة 
 المضرب

  

3 

7440 

 مصطفى حسام سٌد اسماعٌل
مسابقات   – بٌولوجٌا الرٌاضة

التدرٌب  -الجمباز الفنً  - المٌدان
 المٌدانً

 جمٌع مواد الترم الثانً

تربٌة صحٌة  
 -2ت

تكنولوجٌا 
 التعلم

4 
المٌكانٌكا  -تربٌة قوام  - طرق تدرٌس مصطفى سامى ابو الفتوح فرج 7441

 مائٌةرٌاضات  -الحٌوٌة

  

5 
7442 

تربٌة  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة -طرق تدرٌس  مصطفى سلٌمان حسٌن محمد 
 المٌكانٌكا الحٌوٌة -قوام 

  

6 
7443 

 مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس مصطفى سمٌر فتوح احمد سلٌم 

  -تربٌة قوام  -البحث العلمً -
 القضاٌا المجتمعٌة

تربٌة صحٌة  
 2ت

7 
7444 

مصطفى عبد العلٌم السٌد 
 دسوقى

 - مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة
 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  

8 
7445 

مصطفى فارس فرج عواد 
  الخٌاط

  – علم حركة -طرق تدرٌس 
 مسابقات المٌدان

تربٌة  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 قوام

  

9 
 مصطفى مجدى اسماعٌل ذكى 7446

تربٌة  -التربٌة الرٌاضٌةمناهج  مسابقات المٌدان
 قوام

  

10 
7447 

مصطفى محمد محمد على 
 الهنٌدى

 التدرٌب المٌدانى مسابقات المٌدان
  

11 
 مصطفى محمد محمود عبدالباقى 7448

مسابقات   – بٌولوجٌا الرٌاضة
 الجمباز الفنً -المٌدان

جمٌع  التدرٌب المٌدانىماعدا
 مواد الترم الثانً

  

12 
7449 

تربٌة  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة الجمباز الفنً  -– مبادئ االحصاء مصطفى حسٌن مصطفى محمد
 قوام

  

13 
7450 

تربٌة  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة    علم حركة مصطفى محمد مصطفى محمد
 قوام

  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

1 
7451 

تربٌة  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة االختبارات والمقاٌٌس -– علم حركة محمد مرسى مصطفى محمود
 المٌكانٌكا الحٌوٌة -قوام

  

2 
  – بٌولوجٌا الرٌاضة -طرق تدرٌس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     مصطفى نصر محمدى دسوقى                                                                                                         7452

  مسابقات المٌدان
   تربٌة قوام

3 
7453 

  – علم حركة  – بٌولوجٌا الرٌاضة مهاب محمد لبٌب تركى
 مسابقات المٌدان

 --مناهج التربٌة الرٌاضٌة
القضاٌا   - البحث العلمً

 المجتمعٌة

  

4 
7454 

 مسابقات المٌدان -– مبادئ االحصاء نزالوى رضا حسن ابراهٌم 
 الجمباز الفنً

تربٌة  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 قوام

صحة 
شخصٌة 

 1ت

 

5 
7455 

نورالدٌن محمد رمضان عبد 
 القادر

تربٌة  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس
 المٌكانٌكا الحٌوٌة -قوام

  

6 
االختبارات  -–طرق تدرٌس هٌثم محمد رضا دسوقى  7456

 مسابقات المٌدان -–والمقاٌٌس
   مناهج التربٌة الرٌاضٌة

7 
7457 

تربٌة  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة -طرق تدرٌس  وائل ٌحٌى على السٌد 
 قوام

  

8 
7458 

تربٌة  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة طرق تدرٌس وفدى رمضان وفدى رشاد
 المٌكانٌكا الحٌوٌة -قوام

  

9 
7459 

ولٌد عبد اللطٌؾ ذكى عبد 
 اللطٌؾ 

تربٌة  -مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة
 قوام

  

10 
7460 

 ٌاسر اٌمن على ابو العنٌن 
 طرق تدرٌس

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  

11 
7461 

ٌوسؾ ابراهٌم عبد المنعم 
  دوٌدار 

 --مناهج التربٌة الرٌاضٌة مسابقات المٌدان -–تدرٌس طرق
 البحث العلمً

  

12 
7462 

  ٌوسؾ احمد الطوخى حسن
=========== 

 

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة

رٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 مائٌة

  

13 
7463 

ٌوسؾ اٌمن عبد الستار 
 ابراهٌم

 طرق تدرٌس
 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 الحٌوٌةالمٌكانٌكا 

  

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

1 
7464 

ٌوسؾ عبد ٌوسؾ اٌمن 
 المجٌد

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم حركة

 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  

2 
7465 

ٌوسؾ سمٌر عبد الؽنى حسن 
 سالم

ماعدا جمٌع مواد الترم االول  
 التدرٌب المٌدانً 

 

 جمٌع مواد الترم الثانً
 

 1كرة ٌد ت 
 1جمباز ت

3 

7466 

 -المٌدانمسابقات   –علم حركة ٌوسؾ محمد عبد الفتاح محمد
 الجمباز الفنً

 -تربٌة قوام -البحث العلمً 
 -سٌكولوجٌة الرٌاضة  

المٌكانٌكا  –أسس ونظرٌات 
 -القضاٌا المجتمعٌة  -الحٌوٌة 

رٌاضات  -رٌاضات المضرب
 مائٌة

سباحة  
 1ت

4 
7467 

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة مسابقات المٌدان ٌوسؾ ناصر اسماعٌل حسن 

رٌاضات  -المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 المضرب

  

5 
7468 

الجمباز  - علم حركة - طرق تدرٌس ٌوسؾ وائل محفوظ مصطفى
 الفنً

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  انجلٌزي

6 

 محمد رضا سعد كرٌم عبد القوى 1777

 
 

ولٌس  عذر جمٌع مواد الترم االول
 من الخارج من الترم االول

   

7 
  

    

8       

9       

10     
  

11 
 

     

12       

13 
 

     

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الباقون لالعادة من الخارج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 للمرة االولً (  من الخارج باقون لالعادة) لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىامتحانات دور ٌناٌر وماٌوم ومقرر علٌهم دخول 2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 االدنً مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

   المٌكانٌكا الحٌوٌة االختبارات والمقاٌٌس -علم الحركة احمد حسام الشحات محمود 1777 1

2 1777 
وقؾ قٌد  احمد طاهر محمود ربٌع

 بسبب التجنٌد

أسس  -البحث العلمً  علم الحركة
 رٌاضات مائٌة -ونظرٌات 

  

3 

 احمد عبد القادر محمد الرعو 1773

سٌكولوجٌة  –البحث العلمً    علم الحركة –بٌولوجٌا الرٌاضة 
أسس ونظرٌات  -الرٌاضة  

 - المٌكانٌكا الحٌوٌة –تدرٌب 
 رٌاضات مضرب

  

4 
1772 

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة التدرٌب المٌدانً -علم الحركة  احمد عصام السٌد عبد الشهٌد

القضاٌا  --المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 رٌاضات مائٌة -المجتمعٌة 

  

 احمد عصمت سمٌر احمد عبٌد 1777 5
انجلٌزي  جمٌع مواد الترم الثانً  جمٌع مواد الترم االول

 2ت

 مائٌة رٌاضة 
   مكتملؼٌر 

   جمٌع مواد الترم الثانً  جمٌع مواد الترم االول احمد محمد رمضان الصؽٌر فرج 1777 6

7 

1777 

             السٌد احمد محمد عبد هللا محمد
 مبادئ االحصاء -علم الحركة 

 
 المٌكانٌكا الحٌوٌة

 

 طرق تدرٌس 
رٌاضة  -1ت

 -1ت مائٌة
جمباز 

ؼٌر 2ت
 مكتمل

 عبد العظٌم سالم اسالم محمد 1771 8
الجمباز الفنً   جمٌع مواد الترم الثانً  جمٌع مواد الترم االول

 1ت

 باسل احمد احمد السٌد خضٌر 1777 9
   جمٌع مواد الترم الثانً  جمٌع مواد الترم االول

10 
1777 

 -مناهج التربٌة الرٌاضٌة علم الحركة حسام الدٌن علً ابوالعال
  –المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 القضاٌا المجتمعٌة

 مائٌة رٌاضة  
   ؼٌر مكتمل

 مبادئ االحصاء -علم الحركة  شحاته عصام الدٌن مصطفى شحاته 1777 11
   المٌكانٌكا الحٌوٌة

12 
 صابر معروؾ صابر معروؾ 1777

مسابقات  المٌكانٌكا الحٌوٌة علم الحركة
المٌدان 

 2ت

 

13 1773 
الرحٌم عالءعبدعبدالرحٌم 

 الدمرداش
   جمٌع مواد الترم الثانً جمٌع مواد الترم االول

14 
 عبد هللا عصام ماهر محمد عفٌفى 1772

 
========== 

  –سٌكولوجٌة التدرٌب 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

 المٌكانٌكا الحٌوٌة

 انجلٌزي
  2ت

 

 عمار سعٌد عبد المنعم محمد 1777 15
   المٌكانٌكا الحٌوٌة مبادئ االحصاء -علم الحركة 

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

 



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

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 للمرة االولً  (  من الخارج باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق االدنً مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

   ========= ========= الؼـــــــــــــــــــــــــــــــً 1777 1

2 
 عنتر عادل عبد الحمٌد احمد 1777

 –مبادئ احصاء  -علم الحركة
 مسابقات مٌدان

 الجمباز الفنً –

  –المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 القضاٌا المجتمعٌة

 

 رٌاضة مائٌة 

 -1ت

الجمبازالفنً 
 2قدم ت - 1ت

3 

 روفائٌلفرٌد شرٌؾ فرٌد  1771

رٌاضة  جمٌع مواد الترم ثانً جمٌع مواد الترم االول
 -1مائٌة ت

رٌاضة 
مائٌة ؼٌر 

 مكتمل

رٌاضة مائٌة 
رٌاضة  -1ت

مائٌة ؼٌر 
 مكتمل

4 

 محمد احمد فوزى احمد السٌد  1777

 علم الحركة–بٌولوجٌا الرٌاضة 
  –االختبارات والمقاٌٌس  -

  -المنازالت الفردٌة  –مبادئ أحصاء  
 الجمباز الفنً

 –البحث العلمً 

 –أسس ونظرٌات تدرٌب  
القضاٌا  -المٌكانٌكا الحٌوٌة

 رٌاضات المضرب -المجتمعٌة 

  

5 
 محمد اشرؾ جمعه على متولى 1777

 
 علم الحركة  –بٌولوجٌا الرٌاضة 

 

 –البحث العلمً 

 –سٌكولوجٌة الرٌاضة 
 المٌكانٌكا الحٌوٌة

  

6 
1777 

محمد اٌهاب محمد شفٌق عبد 
 العلٌم

 
 علم الحركة 

 

 البحث العلمً  -مناهج التربٌة 

 المٌكانٌكا الحٌوٌة -

 

  

7 

 محمد رضا سعد كرٌم عبد القوى 1777

 
 

ولٌس  عذر جمٌع مواد الترم االول
 من الخارج من الترم االول

 –سٌكولوجٌة الرٌاضة 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب
 القضاٌا المجتمعٌة

 
 

رٌاضة مائٌة  
 ؼٌر مكتمل

الجمبازالفنً 
 ؼٌر مكتمل
رٌاضات 

مضرب ؼٌر 
 مكتمل

8 

1773 
محمد عصام محمد ابراهٌم 

 عمارة

 جمٌع مواد الترم االول 
  ما عدا التدرٌب المٌدانً

 البحث العلمً  -تدرٌب مٌدانً
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

الرٌاضات  –المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 المائٌة

  

انجلٌزي  جمٌع مواد الترم الثانً جمٌع مواد الترم االول عصام محمد عابدمحمد  1772 9
 2ت

رٌاضة مائٌة 
 1ت

10 

1777 
محمود ابراهٌم محمد سٌد 

 احمد

 -علم الحركة   –بٌولوجٌا الرٌاضة 
مسابقات  –االختبارات والمقاٌٌس 

 الجمباز الفنً –مٌدان 

 -مناهج التربٌة  –تدرٌب مٌدانً 

  –البحث العلمً 
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

 المٌكانٌكا الحٌوٌة

الرٌاضات  –رٌاضات المضرب 
 المائٌة

انجلٌزي 
 2ت

 

11 

1777 
محمود فوزى ؼنٌم محمد 

 حرفوش

  –بٌولوجٌا الرٌاضة  -طرق تدرٌس 
االختبارات والمقاٌٌس  -علم الحركة 

 –منازالت   –مبادئ أحصاء  –
 الجمباز الفنً

  سٌكولوجٌة الرٌاضة
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

القضاٌا   –المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 المجتمعٌة

الرٌاضات  –المضرب رٌاضات  -

 المائٌة

هوكً 
 2ت

رٌاضة 
مائٌة ؼٌر 

 مكتمل 

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 من الخارج ( باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىٌناٌر وماٌوم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور 2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

1 1777 
 عمار ابراهٌم دسوقى ؼنٌم

   (  من الخارج الثانٌة )

 - مبادئ االحصاء -بٌولوجٌا الرٌاضة
 الجمباز الفنً

=============   

2 
1771 

 محمد اشرؾ عبد الرؤؾ احمد
   (  من الخارج الثانٌة )

============= 

 
  جمٌع مواد الترم الثانً

 ما عدا التدرٌب المٌدانً
انجلٌزي 

 2ت

المدخل فً 
التدرٌب 

 2ت
3 

1777 

وقؾ قٌد  سالم الشحات سالم
  بسبب التحنٌد

  –علم حركة  –بٌولوجٌا الرٌاضة 
 -المنازالت الفردٌة  -االحصاء مبادئ 

مسابقات  – الرٌاضات الجماعٌة
التدرٌب  –الجمباز الفنً  -المٌدان 
 المٌدانً

مناهج  - التدرٌب المٌدانً
البحث  –التربٌة الرٌاضٌة 

سٌكولوجٌة الرٌاضة  -العلمً 

المٌكانٌكا  –اسس ونظرٌات -
                                                                                                                                                                                                 الحٌوٌة

تكنولوجٌا  
 2التعلم ت

4 

1777 

عبد الرحمن هشام سمٌر عبد 
 الحمٌد

) من الخارج للمرة الثالثة 
الستنفاذ فرص وٌفصل اذا راسب 

 البقاء بالفرقة (

فسٌولوجً   ثانًجمٌع مواد الترم ال جمٌع مواد الترم االول
 1ت

5 

1777 

فتحى محمد عبد الرحمن عبد 
 الرحمن

) من الخارج للمرة الثالثة 
وٌفصل اذا راسب الستنفاذ فرص 

 البقاء بالفرقة (

طرق   ثانًجمٌع مواد الترم ال جمٌع مواد الترم االول
تدرٌس 

 -1ت
االسس 
 1تالعلمٌة 

6 
1777 

محمد محمود محمد زٌن 
وقؾ قٌد  لثةللمرة الثا العابدٌن

 للمرة الرابعة من الخارج  –

مسابقات   ثانًجمٌع مواد الترم ال تدرٌب مٌدانً
 2المٌدان ت

7 

1773 

محمود ابراهٌم ؼنٌمى احمد 
  ؼنٌمى

) من الخارج للمرة الثالثة 
الستنفاذ فرص وٌفصل اذا راسب 

 البقاء بالفرقة (

   ثانًجمٌع مواد الترم ال جمٌع مواد الترم االول

8 1772      

9       

10   
 

     

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 
 
 
 



                                         
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
        كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

 (   باقون لالعادة)  لثةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثا                         شئون التعلٌم والطالب   
 وتخلفات الفرق االدنىم ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو2023/ 2022فى العام الجامعى                               

رقم  م
 الجلوس

 مواد تخلؾ الفرق مواد تخلؾ الفرقة الثانٌة االســـــــم
 االدنً

 الثانٌة االولً الفصل الثانى الفصل االول

1 

1737 

 راشد عاٌض راشد عاٌد الدرزي
 ) للمرة االولً (

- مناهج التربٌة الرٌاضٌة  علم حركة
 –أسس ونظرٌات تدرٌب 

القضاٌا   –المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 المجتمعٌة

 

  

2 
1737 

محمد أحمد سعود فالح عامر 
 ) للمرة االولً (عزام 

االسس  ثانًجمٌع مواد الترم ال جمٌع مواد الترم االول
العلمٌة 

 1ت

 

3 

1732 

عبد العزٌز متعب جهز 
من الخارج للمرة  المطٌرى

 ) وٌفصل اذا راسبالثالثة 
 البقاء بالفرقة (الستنفاذ فرص 

   جمٌع مواد الترم الثانً جمٌع مواد الترم االول

4       

5       

6       

7 
 

     

8       

9       

10       

11 
 

     

12       

13 
 

     

                         ٌعتمد                                                                                                                                                                              
 ٌة                         عمٌد الكل                         ش. ط                التجنٌد                 المسجل                                    وكٌل الكلٌة          

 ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                                                            
                                   

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

 
 

            

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


