
                                                                                                                                                                                                                 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   ابراهيم انور ابراهيم عبده  4512 1

   ابراهيم انور عبدالمعز بركات  4511 2

  رياضيات المضرب )تنس طاولة  -الحركة الكشفية  بندارى ابراهيم بندارى ابراهيم  4512 3

   ابراهيم جمال محمد محى الدين االكشر  4513 4

  رياضيات المضرب )تنس طاولة  -الرياضة المائية ) ابراهيم شريؾ ابراهيم احمد عبدالكريم  4514 5

   ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم عبدالعاطى  4515 6

   عبدالهادى العرضىابراهيم عصام محمد طه   4516 7

   ابراهيم على محمد مهدى عتلم  4517 8

   ابراهيم محمد ابراهيم عبدالرحمن  4518 9

   ابراهيم محمود ابراهيم ابراهيم ابوخوض  4519 12

   ابراهيم وحيد ابراهيم الدسوقى محمد  4522 11

   ابوالخير سامى ابوالخير صابر  4521 12

   احمد ابراهيم خليل الهيلى  4522 13

   ابراهيم عبدالحكيم ابراهيماحمد   4523 14

   احمد ابراهيم عبدالقادر حسين سليمان  4524 15

   احمد ابوجميل عبدالمقصود عبدالرحمن  4525 16

   احمد ادهم السيد حامد  4526 17

   احمد اسامه احمد عوض هللا  4527 18

   احمد اسامه عبدالجواد نجم  4528 19

   احمد اشرؾ فرج هللا حسن  4529 22

   مرسى علىاحمد اشرؾ محمود   4532 21

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  احمد اكرم عيد محمد حديد  4531 22

  الحركة الكشفية و المعسكرات احمد السيد سعد محمد السيد  4532 23

  الحركة الكشفية و المعسكرات  احمد السيد عبدالمولى عبدالكافى  4533 24

   احمد السيد محمد السيد عطا  4534 25

   احمد انور محمد بندق  4535 26

   احمد ايمن ابراهيم ابوالفتوح موسى  4536 27

   احمد ايمن ابراهيم تركى  4537 28

   احمد ايمن احمد حسانين  4538 29

  مسابقات الميدان و المضمار( احمد ايهاب محمد ابراهيم  4539 32

   احمد باهر رياض عبدالسالم  4542 31

   احمد بدران احمد محمد رزق  4541 32

   احمد بهاء سيد احمد عبدالفتاح  4542 33

   احمد جمال ابوالمكارم دسوقى  4543 34

   احمد جمال مصطفى احمد السيد  4544 35

   احمد جميل موسى عبده  4545 36

  مسابقات الميدان و المضمار  احمد حامد عبدالمولى عبدالؽنى على  4546 37

   احمد حسام احمد محمد على زؼارى  4547 38

   احمد حسن عبدالمنعم نوح  4548 39

   احمد حسن فواد حسن  4549 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

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

 



 
 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   احمد حسين احمد عبدالستار  4552 1

   احمد حمدان حسين بدوى الجراب  4551 2

   احمد خالد احمد رمزى  4552 3

   احمد خالد احمد عبدالخالق  4553 4

   احمد خالد احمد متولى احمد  4554 5

   احمد خالد عبدهللا صالح  4555 6

   احمد راضى محمد السيد عبدالكريم  4556 7

   احمد راضى محمد عفيفى  4557 8

   احمد رامى فتحى عبدالكريم شلبى  4558 9

   احمد رضا محمد عبدالعظيم  4559 12

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  احمد زكى احمد زكى ابراهيم  4562 11

   احمد سامح احمد السيد  4561 12

   احمد سامح سالمة عبدالفتاح  4562 13

   احمد سامح محمد زكى  4563 14

   احمد سامى السيد عطيه  4564 15

  مسابقات الميدان و المضمار  احمد سعد عبدالحميد على الشهالى  4565 16

   احمد سعيد السيد ابراهيم  4566 17

   توفيق شعبان بديوىاحمد سعيد   4567 18

   احمد سمير شعبان محمد شعبان  4568 19

  1كرة قدم  احمد سمير صبرى السيد الشاذلى  4569 22

   احمد سيد محمد عبدالؽنى فيداوى  4572 21

   احمد سيد محمد على ابوعيشه  4571 22

   احمد شريؾ احمد سليمان المريجى  4572 23

   احمد صبحى احمد عبدالحق يوسؾ  4573 24

   عدلى عبدهللااحمد صبرى   4574 25

   احمد صبرى محمد الحسينى محمد ؼالب  4575 26

   احمد صفوت عدروس محمد عبدهللا  4576 27

  1كرة قدم  احمد طارق عبدالحميد صبيح  4577 28

   احمد طاهر السيد عبدالجواد  4578 29

   احمد عادل الحسينى عبده الصفتى  4579 32

   احمد عادل حفظى حسين  4582 31

   1و كارتية  1و جودو  1) مالكمة المنازالت  -1الجمباز الفنى  احمد عادل عزت سعد  4581 32

   احمد عبدالعزيز محمد عبدالمنعم  4582 33

   احمد عبدالفتاح ابراهيم حسن العاصى  4583 34

   احمد عبدالفتاح عبدالعزيز ضوه  4584 35

   احمد عبدهللا صالح عفيفى بركات  4585 36

   احمد عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم  4586 37

   احمد عبدالمنعم حسنى حسنين  4587 38

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  احمد عزت اسماعيل ابراهيم سليمان  4588 39

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  احمد عزت رمضان محمود  4589 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

                                                                    



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

 
 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   احمد عصام احمد محمود احمد  4592 1

   احمد عصام عبدالحسيب منصور  4591 2

   احمد عصمت محمد حموده وهبه  4592 3

   محمداحمد عطيه كامل   4593 4

   احمد عفيفى مؽربى عبدالوهاب عفيفى  4594 5

   احمد عالء الدين طه على  4595 6

   احمد عالء عبدالرحمن بيومى حسونه  4596 7

   احمد عالء محمد سيد قنديل  4597 8

   احمد على عبدالرسول منصور  4598 9

   احمد على عبدالقادر برهام  4599 12

   احمد على محمد على  4622 11

   محمد عبدالكريماحمد عماد السيد   4621 12

   احمد قمصان عبدالراهوؾ قمصان  4622 13

   احمد ماهر عبدالمرضى محمد عطا هللا  4623 14

  رياضيات المضرب  احمد ماهر محمود معوض الحلفاوى  4624 15

   احمد مجدى سعيد حسن  4625 16

   1التمرينات  احمد محمد احمد اللبان  4626 17

   احمد محمد احمد محمد توفيق  4627 18

   محمد السيد اسماعيل فروحاحمد   4628 19

   احمد محمد جمعه عبدهللا ابوعرب  4629 22

   احمد محمد حافظ عبدالرحمن حسن  4612 21

   احمد محمد حسن احمد عبدالحميد  4611 22

   احمد محمد حيدر محمد عالم  4612 23

  1نى  الجمباز الف احمد محمد سليمان سبيع  4613 24

   احمد محمد طه محمود  4614 25

   عادل ذكى محموداحمد محمد   4615 26

   احمد محمد عبدالحميد عواد البشوتى  4616 27

   احمد محمد عبدالدايم عبدالحليم  4617 28

   احمد محمد عبدالستار احمد خليل  4618 29

   احمد محمد عبدالعزيز حسن  4619 32

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  احمد محمد عبدالؽنى محمد  4622 31

   احمد محمد عبدهللا سالم  4621 32

  (تحميل)العاب صؽيرة  احمد محمد ؼنيم اسماعيل عبد الجواد  4622 33

   احمد محمد فواد محمد على  4623 34

   احمد محمد فوزى زكى سرور  4624 35

   احمد محمد محمد حجازى شتات  4625 36

   احمد محمد محمد سيؾ النصر سيد عماره  4626 37

   احمد محمد محمد محمود عبدالقوى درويش  4627 38

   عبدالرحمناحمد محمد محمود   4628 39

   احمد محمد محمود محمد الوكيل  4629 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكلية           ش. ط                المسجل               التجنيد                                         وكيل الكلية                         

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

        



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

 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   احمد محمد مرسى ابوالعباس  4632 1

   احمد محمد ناصؾ السيد  4631 2

   احمد محمود عبدالعزيز عبدالصادق حجاج  4632 3

   عبدالنبى محموداحمد محمود   4633 4

   احمد محمود محروس احمد يوسؾ  4634 5

   احمد محمود محمد عزمى سعيد عطاهللا  4635 6

   احمد محمود مسعود محمود  4636 7

   احمد مدحت حسن محمدى  4637 8

   احمد مسعد جوده احمد على  4638 9

   احمد مسعد سالمه عبدالعزيز مرسى  4639 12

  رياضيات المضرب )تنس طاولة  احمد ممدوح اسماعيل محمد بيومى صيام  4642 11

   احمد ممدوح السيد محمود  4641 12

  مسابقات الميدان و المضمار  احمد ممدوح فتحى محمد السيد  4642 13

   احمد منصور جالل محمد  4643 14

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  احمد ناجى محمد سابق  4644 15

   احمد ناصر حسانين سيد احمد رجب  4645 16

   عبدالجواد الميهىاحمد ناصر   4646 17

   احمد نبيل سعيد عبده محمد  4647 18

   احمد نبيل عبدالكافى محمد حسنين  4648 19

   احمد هانى عبدالخالق عبدالوهاب  4649 22

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  احمد وائل احمد حسين  4652 21

   احمد وائل محمد السعيد قمر الزمان على  4651 22

   احمد وجيه ابراهيم قطاب  4652 23

   احمد ياسر احمد عفيفى مسعود  4653 24

   احمد ياسر احمد متولى ابراهيم  4654 25

   احمد ياسر احمد محمد حسين  4655 26

   احمد ياسر على عبدالؽنى  4656 27

   احمد ياسر محمد عبدالستار  4657 28

   احمد يسرى محمد ابوالعال  4658 29

  رياضيات المضرب )تنس طاولة ( احمد يوسؾ عبدهللا ابراهيم  4659 32

   ادهم عبدالمنعم جوده عبدهللا عطيه  4662 31

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  ادهم عماد عاطؾ محمود الصاوى  4661 32

   ادهم محسن ابراهيم حافظ  4662 33

   ادهم محمد العربى سعد  4663 34

   ادهم محمود ادهم محمود  4664 35

   ادهم مصطفى محمد محمد الشهيدى  4665 36

   ادهم ناصر صابر مصطفى شحاته  4666 37

  مسابقات الميدان و المضمار  اسامه محمد عفيفى ابراهيم عمرى  4667 38

   اسامه نبيه عزب محمد  4668 39

   اسامه يوسؾ عبدهللا بيومى  4669 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

                                                                    
 



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

 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   اسالم احمد شكرى على مرسى  4672 1

   اسالم اشرؾ احمد عبدالجواد عبدالرازق  4671 2

   ابراهيم الدفراوىاسالم سالم   4672 3

   اسالم سامح صابر عبدالقادر  4673 4

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  اسالم سامى حسانين عبدالفتاح خليل  4674 5

   اسالم سعيد محمد على احمد قاسم  4675 6

   اسالم صالح ابراهيم عبدالفتاح  4676 7

   اسالم طارق محمد حسن عماره  4677 8

   اسالم عبدالعاطى احمد محمد نعيم  4678 9

   اسالم عصام الدين على خطاب  4679 12

   اسالم محمد الطوخى عبدالمقصود ابوحنفى  4682 11

   اسالم محمد عبداللطيؾ احمد  4681 12

   اسالم نبوى حسين محمود سالمان  4682 13

   اسالم هشام رجب محمود  4683 14

   اسالم يحيى خيرى محمد  4684 15

  مسابقات الميدان و المضمار  اسماعيل محمد عبدالهادى محمود مقداد  4685 16

  1كرة قدم  اشرؾ خالد محمد ؼنيمى محمد  4686 17

   اشرؾ سعيد متولى سليمان احمد  4687 18

   اشرؾ نبيل عبدالمنعم السيد سالم  4688 19

   اكرم اشرؾ محمد عبدالعزيزالسيد حجاب  4689 22

   الحسن عطيه محمد احمد  4692 21

   السيد احمد محى احمد صالح  4691 22

   طلعت السيد ابوالعطاالسيد   4692 23

  الرياضة المائية  -الجمباز الفنى   السيد عماد الدين السيد عبدالوهاب  4693 24

   السيد مصطفى عفيفى مصطفى عفيفى العطار  4694 25

   السيد وليد فواد السيد زيدان  4695 26

   المصطفى زهران جوده عبدالرحمن  4696 27

  الصحة الشخصية  امير سعيد عبدالرازق شمس الدين  4697 28

   امير صبحى عبدالهادى امام محمد العقده  4698 29

   امير هانى محمد سعيد عبدالمقصود  4699 32

   امير وسيم شاكر عبدالعاطى السيد  4722 31

   انس ماهر محمد الجوهرى عبدهللا  4721 32

   انس محمود عبدالحميد محمود  4722 33

   انس ناجى حامد حسين الدسوقى  4723 34

   عبدالمالك لبيب سركيسانطونيوس   4724 35

   اياد مجدى محمد عبدالؽنى خاطر  4725 36

  مسابقات الميدان  - الحركة الكشفية و المعسكرات اياد مصطفى محمد عبدالرحمن شرؾ  4726 37

   ايمن صالح خليفه احمد ابراهيم  4727 38

   ايهاب عمرو عبدالعزيز محمد  4728 39

   بدر مراد ابوالفتوح محمود ابوالفتوح  4729 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

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



 
 
 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   بالل ايهاب على عبدالحى  4712 1

   بالل حمدان محمد السيد عامر  4711 2

   بالل محمد مصطفى محمد خضر  4712 3

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  بالل وائل سعيد سالم  4713 4

   تامر عمرو محمود عبدالهادى الؽباشى  4714 5

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  ثابت مصطفى ثابت على  4715 6

   جمال شاكر عبدالفتاح احمد  4716 7

   جمال محمد جمال الدين محمد عبدالعزيز  4717 8

   جوده ابراهيم بكر احمد محمد  4718 9

   جوده احمد جوده عبدالفتاح  4719 12

   حاتم على محمد على السيد  4722 11

   حازم سعيد الشحات فاضل  4721 12

   حازم متولى على الحباك  4722 13

  1الجمباز الفنى   حازم محمد عبدالمنعم على  4723 14

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  حامد حاتم حامد محمد  4724 15

   حسام اشرؾ فاروق زكى  4725 16

  اللؽة العربية حسام حسن عبدالنبى عبدالرحمن  4726 17

   حسام عادل محمود يوسؾ نصر الدين  4727 18

   حسام منصور عبدالعلىم منصور  4728 19

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  حسن احمد احمد محمد عمر  4729 22

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  حسن احمد حسن عبدالمقصود شرباش  4732 21

   عبدالحميد حسن الزناتىحسن اسامه   4731 22

   حسن ايمن سعيد حسن حسين  4732 23

   حسن حسام الدين سالمه عبدالخالق  4733 24

   حسن سعيد ابراهيم القطاوى  4734 25

   حسن عبدالرحمن على حسن النشابى  4735 26

  1الكرة الطائرة  حسن محمود احمد ابراهيم  4736 27

   حسن ناصر حسن محمد حسن  4737 28

   عطيه ابراهيمحسين ابراهيم   4738 29

   حسين عاطؾ حسين احمد خلؾ هللا  4739 32

  مسابقات الميدان و المضمار  حسين محمد حسين السيد حسين  4742 31

   حسين محمد حسين محمد  4741 32

   حلمى سعيد حلمى محمد عباس  4742 33

  اصول التربية الرياضية حماس حسام السيد عبدالهادى  4743 34

   احمدحمدى احمد محمد جمال الدين   4744 35

   حمدى ياسر ابراهيم احمد  4745 36

   خالد احمد على محمد الصافورى  4746 37

  مسابقات الميدان و المضمار  -رياضيات المضرب  خالد بليػ عبدالفتاح مهدى دراج  4747 38

   خالد محمد احمد محمد النشار  4748 39

   خالد محمد الهادى المحمدى الفقى  4749 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        



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

 

                                                                                                                    كلية التربية الرياضية   
 بنين كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (              والطالبشئون التعليم  

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   االولمواد تخلؾ الفصل  االســـــــم رقم الجلوس  م

   خالد محمد شوقى بسيونى  4752 1

   خالد محمود عبدالرحمن محمود  4751 2

   خالد مصطفى ابراهيم الحصرى  4752 3

   خالد وليد عبدالرحمن عبدالموجود  4753 4

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  رائد عادل متولى على محمد  4754 5

   رامى عادل رزق حنا  4755 6

   رضا اسامه محمد رضا عبداللطيؾ  4756 7

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  زكريا اشرؾ زكريا قاصدكريم  4757 8

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  زهران احمد السيد زهران  4758 9

   زياد اسامه خالد عبدالستار بيومى  4759 12

   زياد اشرؾ عبدالؽنى عبدالهادى  4762 11

   زياد حسام نور الدين يسن الشريؾ  4761 12

   زياد رضا محمد الطوخى  4762 13

   زياد زكريا يحى سالم محمد  4763 14

   زياد سعيد ابوسريع ابراهيم على  4764 15

   زياد سالمه حسن عبدالعال عويله  4765 16

   زياد محمد صبرى ابوالمحاسن الترامسى  4766 17

   زياد محمد يحيى اسماعيل  4767 18

   زياد محمود ابراهيم على  4768 19

   زياد مصطفى عفيفى مصطفى مرشد  4769 22

   عبدالحميد ؼنيم زياد نادر  4772 21

   زياد هشام عبداللطيؾ محمد  4771 22

   زياد ياسر عبدالعال عبدالعزيز  4772 23

   زياد يحى ابراهيم الدسوقى عطور  4773 24

  1الكرة الطائرة  ساجد ايهاب عبدالجواد عبدهللا محمود  4774 25

  1كرة قدم  سامح حسن عبدالقوى هاشم  4775 26

   سعد هانى سعد محمد  4776 27

   ابراهيم محمد عبدالعالسعيد   4777 28

   سعيد اسالم سعيد ذكى السيد  4778 29

   سعيد شعبان فاضل السبكى  4779 32

   سعيد عبدالرازق سعيد عبدالرازق جمعه  4782 31

   سعيد عبدالمعطى سعيد عبدالمعطى  4781 32

   سليم السيد توفيق عبدالمومن ابراهيم  4782 33

   سمير عصام عبدالرحمن عبدالعلىم حسانين  4783 34

   الحركة الكشفية و المعسكرات سمير محمود توفيق السيد احمد عثمان  4784 35

   سيؾ احمد سعيد حسن  4785 36

   سيؾ اسالم الشحات احمد  4786 37

  الحركة الكشفية و المعسكرات سيؾ الدين احمد محمد ابراهيم محمد  4787 38

   سيؾ تامر سعيد محمد حسن  4788 39

   سيؾ سعيد موسى محمد  4789 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

                                                                    
 



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

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  1الجمباز الفنى                     سيؾ محمد احمد عبدالجواد  4792 1

  الحركة الكشفية و المعسكرات محمدشادى صالح عبدالفتاح   4791 2

   شادى محمد ادفاوى ابوزيد سيد نصر  4792 3

   شادى وليد حمد ابراهيم بريك  4793 4

   شاكر مبروك شاكر عبدهللا مبروك  4794 5

   شريؾ محمد سعيد محمد متولى  4795 6

   شهاب الدين خالد رضوان عبدالعال  4796 7

   شهاب محمد محمد السيد عامر  4797 8

   مصطفى حسين سالمةشهاب محمد   4798 9

   شهاب وجدى صالح متولى احمد  4799 12

   صادق محمد صادق عبدالخالق مصطفى  4822 11

   صبحى عصام صبحى احمد السيد  4821 12

   صبرى عزت نبيه احمد الصاوى  4822 13

   صالح احمد صالح احمد على عنانى  4823 14

   صالح حسام صالح الدين احمد  4824 15

   صالح سعيد رمزى محمد شربى  4825 16

   صهيب سليمان عبدالمنعم محمد سبيع  4826 17

   ضياء ايمن سعيد احمد  4827 18

   طارق سيد عبدالعال ابراهيم  4828 19

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  طارق ياسر محمود عبدالفتاح عامر  4829 22

   طاهر محمد عبدالعزيز عبدالعزيز سالمة  4812 21

   عادل محمد عبدالعادل عبدالوهاب  4811 22

   اسامه عاطؾ مجاهدعاطؾ   4812 23

   عاطؾ عماد محمد الهادى عبدالعال  4813 24

  ( مسابقات الميدان 1الرياضة المائية ) سباحة  عامر ؼريب احمد شعيب على  4814 25

   عبدالباقى عبدالفتاح عبدالباقى عبدالباقى  4815 26

  اللؽة العربية عبدالحكيم محمد عبدالحكيم محمد المهدى  4816 27

   عبدالخالق طلبه حسنعبدالخالق ايمن   4817 28

   عبدالرحمن ابراهيم عبدالباسط زاهر نور  4818 29

   عبدالرحمن ابراهيم محمد خليل  4819 32

  الحركة الكشفية و المعسكرات عبدالرحمن ابوبكر عزام محمد الوكيل  4822 31

   عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسن قزون  4821 32

   عبدالرحمن احمد عبدالرحمن محمد  4822 33

   عبدالرحمن اكرم كمال عبدالرحمن  4823 34

   عبدالرحمن السيد السيد احمد مصطفى  4824 35

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  عبدالرحمن السيد محمد ابراهيم  4825 36

   عبدالرحمن حسن صالح عبدالعزيز حسن  4826 37

  رياضيات المضرب )تنس طاولة ( عبدالرحمن رزق كامل احمد  4827 38

   ؼريب عبدالحميد ؼريبعبدالرحمن سامح   4828 39

   عبدالرحمن سعد منصور على الشعراوى  4829 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

                                                                    
 

 مؽاورى مروان(               ) أ.د/ اسامة صالح فؤاد () أ.د/ احمد ال                                                                                      



 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   عبدالرحمنعبدالرحمن سعيد عبدالرحمن محمد   4832 1

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  عبدالرحمن شريؾ سيد يس سيد  4831 2

   عبدالرحمن عبدالفتاح احمد حسان  4832 3

   عبدالرحمن عصام عبدالرحمن عبدالؽنى  4833 4

   عبدالرحمن متولى امين محمد السيد حجازى  4834 5

   عبدالرحمن محمد احمد محمد سطوحى شمس الدين  4835 6

   حسن عبدالرازق عيد عبدالرحمن محمد  4836 7

   عبدالرحمن محمد حسنين حناوى حسنين  4837 8

   عبدالرحمن محمد صبحى محمود  4838 9

  مسابقات الميدان و المضمار( - 1الرياضة المائية ) سباحة  عبدالرحمن محمد محمد سليمان  4839 12

   عبدالرحمن محمود حسن محمد عفيفى صالح  4842 11

   حسينعبدالرحمن محمود عبدالرحمن   4841 12

   عبدالرحمن مسعود حسنين مسعود على  4842 13

   عبدالرحمن مصطفى زكى محمد الخيارى  4843 14

   عبدالرحمن هانى حسن احمد  4844 15

   عبدالرحمن هانى محمد رمضان سيد احمد  4845 16

   عبدالرحمن هانى يسن يسن النحيؾ  4846 17

   عبدالرحمن ياسر محمد سالم  4847 18

   عبدالسالم عبدالحميد محمدعبدالسالم محمد   4848 19

   عبدالعزيز ايمان عبدالعزيز حسن  4849 22

   عبدالعزيز محمد شعبان عبدالعزيز الفقى  4852 21

   عبدالعزيز محمد عبدالعزيز حسن  4851 22

   عبدالعظيم محمد عبدالعظيم السيد عيد  4852 23

   عبدالعلىم وليد محب عبدالعلىم  4853 24

   عبدالعزيزعبدالعلىم ياسر صالح الدين   4854 25

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  عبدالفتاح احمد عبدالفتاح مصطفى حسين  4855 26

  الحركة الكشفية و المعسكرات عبدالقادر عبدالرحمن عبدالقادر عبدالؽنى  4856 27

   عبدالكريم اشرؾ جمال عوض  4857 28

   عبداللطيؾ محمد عبداللطيؾ داود  4858 29

   حسنعبدهللا ابراهيم احمد عراقى   4859 32

   عبدهللا احمد شعبان احمد محمد قتله  4862 31

   عبدهللا احمد عبدهللا سويلم بدوى  4861 32

   عبدهللا احمد فتوح عبدالمجيد  4862 33

   عبدهللا اسماعيل محمد ابراهيم  4863 34

   عبدهللا السيد سليمان عبدهللا  4864 35

   عبدهللا تامر شفيق محمد عبدالفتاح ندا  4865 36

   محمد عبدالبر بدرعبدهللا جمال   4866 37

   عبدهللا سعيد السيد على  4867 38

   عبدهللا سالم عبدهللا سالم  4868 39

   عبدهللا شحته عواد عبدالعال  4869 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكليةلتجنيد                                         وكيل الكلية                                    ش. ط                المسجل               ا

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

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

 



 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   عبدهللا صبحى سيد السعيد السيد قمر  4872 1

   عبدهللا طاهر عبدهللا الحصرى  4871 2

   عبدهللا عادل برعى عبدالعزيز يحيى  4872 3

   عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا مجاهد محمد  4873 4

   عبدهللا عبدالسالم عبدالعزيز احمد االخضر  4874 5

   عبدهللا عزت محمد ابراهيم الهجرسى  4875 6

   عبدهللا فرج عبدالفتاح الشعراوى  4876 7

   عبدهللا كارم عبدالحميد عبدالخالق اسماعيل  4877 8

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  عبدهللا مجدى عبدهللا حسنين السيد تهامى  4878 9

   عبدهللا محمد السيد سيد احمد سالم  4879 12

  الرياضة المائية ) سباحة  -اصول التربية الرياضية عبدهللا محمد السيد صابرعطا  4882 11

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  عبدهللا محمد عبدهللا السيد عبدهللا  4881 12

  مسابقات الميدان و المضمار  عبدهللا محمد فواد حامد  4882 13

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  عبدهللا محمود عبدالعظيم احمد مطر  4883 14

   عبدهللا محمود عبدهللا محمود على عبدهللا  4884 15

   عبدهللا محمود محمد محمد رضوان  4885 16

   عبدهللا مصطفى حسن صبرى حسن خضر  4886 17

   1الرياضة المائية ) سباحة  -الجمباز الفنى   عبدهللا نبيل محمد عبدالمعطى  4887 18

   عبدهللا هشام محمد عبدالمقصود  4888 19

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  عبدهللا وائل عبدهللا الطوخى خضير  4889 22

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  عبدهللا ياسر السيد محمد عبدالفتاح  4892 21

   عبدالمعبود اسماعيل عبدالمعبود احمد  4891 22

   عبدالمعز عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا  4892 23

   عبدالمنعم اسماعيل حسن اسماعيل راضى  4893 24

  رياضيات المضرب )تنس طاولة  عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبدالعزيز السيد  4894 25

   عبدالمنعم ياسر عبدالعزيز سليمان  4895 26

   عبدالوهاب حماده عبدالوهاب السيد محمد  4896 27

  مسابقات الميدان و المضمار  عبدالوهاب عمرو عبدالوهاب عبدالحميد  4897 28

   عبدالوهاب محمد حمدى انيس  4898 29

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  عبدالوهاب مسعد عبدالوهاب عبدالرحيم  4899 32

   عبدالوهاب هانى عبدالوهاب ممدوح بيومى  4922 31

   عدى سيد مصطفى سيد  4921 32

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  الطنانىعزت عماد عزت على   4922 33

   عصمت ايهاب عصمت الخولى  4923 34

   عفيفى الشحات عفيفى الشحات  4924 35

   عالء اشرؾ نبيه الدمرداش  4925 36

   عالء خالد محمد محمدى عفيفى  4926 37

   عالء صبحى عبدالحميد عبدالهادى  4927 38

  مسابقات الميدان و المضمار  عالء فكرى عيسى يسن  4928 39

   عالء محمد فتحى عطيه  4929 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

                                                                    
 

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



 
 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   على السيد على فرج محمد  4912 1

   على ايمن على ابراهيم  4911 2

   على حسن على حسن االكشر  4912 3

  الحركة الكشفية و المعسكرات على حمدى على ابراهيم عبيد  4913 4

   مسابقات الميدان  - المعسكراتالحركة الكشفية و على محمد احمد شوقى السيد حمزه  4914 5

  مسابقات الميدان و المضمار  على محمد عبدالحميد محمد العوضى  4915 6

   على مسعد على ابراهيم  4916 7

   على نجاح حواش على  4917 8

   هشام شعبان عبدالحكم على  4918 9

  1كرة قدم  على وجيه على محمود حليمه  4919 12

   عماد الدين حسن مهدى شحاته عيد  4922 11

   عمار جمال حسن محمد خليل  4921 12

   عمار ياسر عبدالؽفار الشربينى خاطر  4922 13

   عمر ابراهيم الدسوقى عبدالرحمن احمد  4923 14

   عمر ابوزيد عطيه القالع  4924 15

   احمد عبدالرحمن محمدعمر   4925 16

   عمر حسن عواد مؽاورى  4926 17

   عمر حنفى شعيب همام  4927 18

   عمر رزق رفاعى محمد عبده  4928 19

  مسابقات الميدان و المضمار  عمر رضا رجب ابراهيم  4929 22

   عمر شريؾ ياسين محمد حسين  4932 21

  1كرة قدم  عمر شهاب عمر محمد مصطفى  4931 22

   الميهىعمر صابر سعيد عماره   4932 23

   عمر صالح عباس محمد ؼنيه  4933 24

   عمر طارق ابراهيم زكى  4934 25

   عمر عادل ابراهيم احمد  4935 26

   عمر عبدالرازق عبدالعظيم عبدالحليم  4936 27

   عمر عبدالناصر معوض ابراهيم  4937 28

   عمر عصام محمد كمال محمد  4938 29

   عمر كرم صفوت مختار شرؾ  4939 32

   عمر محمد احمد احمد  4942 31

   عمر محمد عبدهللا جالل  4941 32

   عمر محمد عزت التهامى السيد  4942 33

   عمر محمد نبيل محمد  4943 34

   عمر مسعد عبدهللا السيد  4944 35

   عمر منصور ابراهيم منصور  4945 36

   عمر نبيل السيد سيد احمد  4946 37

   عمر هانى شوقى فريد  4947 38

   عمر هشام احمد احمد حسن  4948 39

   ابراهيم السيدعمرو احمد   4949 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكلية           ش. ط                المسجل               التجنيد                                         وكيل الكلية                         

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

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

 



 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   عمرو احمد السيد عبدالهادى عبدالحافظ  4952 1

   عمرو احمد عمرو السيد  4951 2

   عمرو اسالم على محمد على عيش  4952 3

  مسابقات الميدان و المضمار  عمرو عادل محمد حميد بحيرى  4953 4

   محمد النساجعمرو عطيه على   4954 5

   عمرو محمد احمد محمد حسانين  4955 6

   عمرو محمد السيد بيومى بحيرى  4956 7

   عمرو محمد رضا مؽازى محمد شلبى  4957 8

   عمرو محمد مصطفى الشحات  4958 9

   عمرو يسرى ابراهيم محمد ابراهيم  4959 12

   عواد عصام عواد على قطب  4962 11

  المعسكرات الحركة الكشفية و فادى عاطؾ درويش احمد  4961 12

  الجمباز الفنى   فادى محمود عبدالعلىم محمود احمد  4962 13

   فارس فارس عبدالصادق عبدالمجيد  4963 14

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  فارس محمود صبحى الشحات  4964 15

   فارس ياسر عاطؾ شوكت محمود شحاته  4965 16

   فتحى خالد فتحى محمد  4966 17

   فتحى يحيى فتحى حلمى على  4967 18

   كامل محسن كامل ابراهيم  4968 19

   كريم اشرؾ عبدالعزيز امام حسن  4969 22

  مسابقات الميدان و المضمار  كريم ايمن احمد ابراهيم  4972 21

   كريم ايمن عبدالعظيم محمود عواد  4971 22

  رياضيات المضرب )تنس طاولة  -الجمباز الفنى   كريم ايهاب محمد الحسينى محمد كامل درويش  4972 23

   كريم تامر محمد عفيفى احمد نصر  4973 24

   كريم خالد شكرى عبدالعظيم  4974 25

   كريم عادل محمد عادل محمد سعيد عمر  4975 26

   كريم عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز احمد  4976 27

   كريم محمد يوسؾ سيد احمد ابودشيش  4977 28

   كريم هانى صالح مصرى  4978 29

  الكشفية و المعسكراتالحركة  كريم هشام محمد محمد  4979 32

   كمال السيد كمال محمد حسن شعالن  4982 31

   لوى عمرو طه عبدالقادر  4981 32

   لوى محمود صالح الدين محمد الطوخى  4982 33

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  ماجد احمد محمد حسانين  4983 34

   ماريو ماهر فكرى زكى عطاهللا  4984 35

   مازن اسامه جابر محمود  4985 36

   مازن سيؾ االسالم زكريا ادم عمر  4986 37

   مازن مجدى عبدالمجيد السيد الشعراوى  4987 38

   مازن محمد صالح على زايد  4988 39

   مازن محمد عبدالؽنى ابراهيم عرابى  4989 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكليةلتجنيد                                         وكيل الكلية                                    ش. ط                المسجل               ا

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

        
                                                                    

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



 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   مازن محمد محمد بدوى على  4992 1

   مازن محمود عزت محمد بيومى  4991 2

   ماهر طارق فتحى عبدالفتاح  4992 3

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  السيد القاضىمحمد ابراهيم احمد   4993 4

   محمد ابراهيم محمد ابراهيم  4994 5

   محمد ابوبكر صديق فارس  4995 6

   محمد احمد ابراهيم احمد خيرهللا  4996 7

   محمد احمد ابراهيم محمود ابراهيم  4997 8

   1و كارتية  1و جودو  1المنازالت ) مالكمة  محمد احمد السيد البشير  4998 9

   احمد جمال عبدالرحمن محمد  4999 12

   محمد احمد جوده حسب النبى على سعد  5222 11

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  محمد احمد رمزى ضاهر  5221 12

   محمد احمد سماحه عبدالسميع  5222 13

   محمد احمد سيداحمد عبدالحليم مبارك  5223 14

   محمد احمد شحاته ابوالمجد سيد  5224 15

   السيدمحمد احمد عبداللطيؾ   5225 16

   محمد احمد عفيفى محمود  5226 17

   محمد احمد فهمى حسن  5227 18

   محمد احمد محمد السيد على الديب  5228 19

   محمد احمد محمد عبدالمنعم شحات امام  5229 22

   محمد احمد محمد مختار  5212 21

   محمد اسامه كامل محمد سالم  5211 22

   محمد اسامه محمد مؽاورى  5212 23

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  احمد سالمهمحمد اسامه مصطفى   5213 24

   محمد اسالم محمد السيد عبدالعظيم بدوى  5214 25

   1و كارتية  1و جودو  1المنازالت ) مالكمة  محمد اسالم محمد الطيب  5215 26

   محمد اشرؾ جميل لطفى احمد  5216 27

   محمد اشرؾ حسين مدبولى  5217 28

   محمد اشرؾ رضوان عبدالنعيم  5218 29

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  محمد اشرؾ عبدالرحمن عبدالعزيز حالوه  5219 32

   محمد اشرؾ محمد ابوزيد سيد احمد  5222 31

  لعاب الصؽيرة ا محمد السيد احمد محمد  5221 32

   محمد السيد انور محمدى على  5222 33

   محمد السيد حسن السيد احمد  5223 34

  ( 1سباحة الرياضة المائية )  محمد السيد سعيد شديد  5224 35

   محمد السيد محمد احمد سالم نجم  5225 36

   محمد السيد مرسى محمد  5226 37

   هيكلمحمد امين محمد امين   5227 38

   محمد انور جوده محمد حمود  5228 39

   محمد ايمن ابراهيم محمد عبدالعلىم  5229 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكلية           ش. ط                المسجل               التجنيد                                         وكيل الكلية                         

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

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

 



 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   محمد ايمن امين ابراهيم عبدالرازق  5232 1

   محمد ايمن امين عبدالسالم  5231 2

   محمد ايمن حلمى ؼنيم  5232 3

  كرة قدم  - ( 1الرياضة المائية ) سباحة  محمد ايمن محمد محمد المكى  5233 4

   نصر احمدمحمد ايمن   5234 5

   محمد جمال احمد على  5235 6

   محمد جمال محمد ابراهيم السيد  5236 7

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  محمد حسام الدين محمد عبدالعزيز  5237 8

   محمد حسام محمد احمد شعبان  5238 9

   محمد حسن سعد حسن  5239 12

   محمد حسن عبدالعزيز حسن  5242 11

   ابراهيممحمد حسن عبدالمطلب حسين   5241 12

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  محمد حسن عزت حسن  5242 13

   محمد حسن مختار امام  5243 14

   محمد حسنى السيد مؽاورى  5244 15

   محمد حسنى خلؾ محمد خلؾ  5245 16

   محمد حسنين عبدالمعبود حسنين طه  5246 17

  اصول التربية الرياضية محمد حسين حسين السيد حجازى  5247 18

   خيرهللا حجاجمحمد حمدى   5248 19

   محمد حموده احمد احمد  5249 22

   محمد خالد سالمه صالح مصطفى  5252 21

   محمد خالد صفوت شكرى  5251 22

   محمد خالد عبدالرحمن محمد عبده  5252 23

   محمد خالد محمد فريد ابوالمكارم  5253 24

  مسابقات الميدان و المضمار  محمد راضى عبدالهادى ؼنيم الدخاخنى  5254 25

   رضا محمد حسين محمدمحمد   5255 26

  الحركة الكشفية و المعسكرات محمد رضا وجيد عبداللطيؾ  5256 27

   محمد رمضان ابراهيم عوض عمار  5257 28

   محمد سامح عبدالفتاح محمد  5258 29

  مسابقات الميدان و المضمار  محمد سامى حسنين عبدالخالق  5259 32

   محمد سامى محمد امام  5262 31

   محمد سعيد محمدى يوسؾ  5261 32

   محمد سعيد محمود عبدالصمد  5262 33

   محمد سيد عفيفى ابوسريع  5263 34

  اصول التربية الرياضية محمد شحته امين عبداللطيؾ  5264 35

   محمد شريؾ عبدالجواد هادى عفيفى  5265 36

   محمد طارق عبدالمحسن عرفه ابراهيم  5266 37

  مسابقات الميدان  - الحركة الكشفية والمعسكرات محمد طارق محمد حسنى عبدالوهاب  5267 38

   محمد طارق يوسؾ عبدالروؾ  5268 39

   محمد عادل السيد محمد شريؾ  5269 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكلية           ش. ط                المسجل               التجنيد                                         وكيل الكلية                         

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

        
                                                                    

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



 
 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   محمد عادل محمود بيومى  5272 1

   محمد عاطؾ سعد على  5271 2

   العيلهمحمد عاطؾ محمد عبدالفتاح متولى   5272 3

   محمد عبدالرحمن رجب محمد السيد  5273 4

   محمد عبدالرحمن عبدالرووؾ عبدالرحمن  5274 5

   محمد عبدالرحمن محمد عبدالرازق المطراوى  5275 6

   محمد عبدالرحمن يحيى موسى  5276 7

   محمد عبدالعزيز محمد ابوالنجا  5277 8

   محمد عبدالعظيم سيد احمد عبدالعظيم محمد  5278 9

   عبدالؽنى محمد عبدالؽنىمحمد   5279 12

  رياضة مائية محمد عبد الكريم محمد محمد عبد الكريم  5282 11

   محمد عبدهللا ابراهيم ابراهيم عثمان  5281 12

   محمد عبدهللا السيد احمد يوسؾ  5282 13

   محمد عبدهللا العفيفى مصلحى  5283 14

   محمد عبدالناصر عبدالمنعم خطاب عمر  5284 15

   محمد ابراهيم الزوقهمحمد عبدالناصر   5285 16

   محمد عبدالنبى محمد ؼريب  5286 17

  مسابقات الميدان و المضمار  محمد عبدالهادى حافظ محمد عبدالهادى  5287 18

   محمد عزت عبدالعلىم محمد الصباغ  5288 19

   محمد عصام السيد عبدالوهاب عبدالرحمن  5289 22

   محمد عصام محمد سيد  5292 21

   سعيدمحمد عصام محمود محمد   5291 22

   محمد عالء عبدالونيس العربى  5292 23

  مسابقات الميدان و المضمار  محمد عالء محمد حسن  5293 24

  مسابقات الميدان و المضمار  محمد عالء محمد حسينى دريهم  5294 25

   محمد على عبدالخالق على  5295 26

   محمد على عبدالمعبود على  5296 27

  الرياضة المائية ) سباحة  - التربية الرياضيةاصول  محمد على محمد بكرى حسب النبى  5297 28

   محمد عماد الدين عبدالسالم زؼلول  5298 29

   محمد عماد حسنى عبدالرازق  5299 32

   محمد عماد محمد احمد هيكل  5122 31

   محمد عمرو عبدالرشيد محمدى  5121 32

   محمد عمرو مسعد السيد محمد عفيفى  5122 33

   محمد عنتر عنتر محمد احمد  5123 34

   محمد عيسى زيدان عبدالبديع  5124 35

   محمد فرج فتحى فرج  5125 36

   محمد كامل ابراهيم سالم  5126 37

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  محمد كرم محمود بكر  5127 38

   محمد كمال الدين محمد فاروق جاد عيد  5128 39

   محمد ماجد عبدالحميد محمد شرباش  5129 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

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



 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   محمد ماجد كامل احمد  5112 1

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  محمد ماهر اسماعيل عطيه  5111 2

   محمد متولى ابراهيم محمد  5112 3

   محمد مجدى احمد محمد السعدنى  5113 4

  ( 1المائية ) سباحة الرياضة  محمد مجدى منصور ابراهيم  5114 5

   محمد محمد سعيد ابراهيم  5115 6

   محمد محمد عبدالرحمن عبدالصادق  5116 7

   محمد محمد عبدالعظيم على محمد  5117 8

   محمد محمود احمد السيد شعيب  5118 9

   محمد محمود اسماعيل محمد ابوؼريبه  5119 12

   محمد محمود بسيونى حسين  5122 11

   محمد محمود عطيه محمد موسى  5121 12

   محمد محمود محمد احمد ابراهيم الصياد  5122 13

   محمد محيى الدين شكرى على  5123 14

   محمد مختار عبدهللا محمد سعيد  5124 15

   محمد مخلص كمال الدين محمد  5125 16

   محمد مسعد محمد االباصيرى اسماعيل  5126 17

   محمد مسعد محمد جعفر  5127 18

   محمد مصطفى الؽمرى حسن عبدالرحمن  5128 19

   محمد مصطفى حميدة محمد  5129 22

   محمد مصطفى ربيع السيد  5132 21

   محمد مصطفى زكى محمد الخيارى  5131 22

   محمد ممدوح عفيفى حسين السيد  5132 23

   محمد ناصر بالل حسن الكومى  5133 24

   محمد ناصؾ محمد مهدى حسن دومه  5134 25

   محمد نبيل خميس محمد  5135 26

   محمد نبيل محمد محمد شحاته  5136 27

   محمد هشام على محمد المهدى  5137 28

   محمد هشام محمود محمد البنا  5138 29

   محمد هشام محمود محمد عبدهللا الزهيرى  5139 32

   محمد وجدى عبدالرحيم مخيمر  5142 31

   محمد وليد رمضان شريؾ امام  5141 32

   محمدى خالد محمدى محمد  5142 33

   محمود ابراهيم ابوسريع ابراهيم عدالن  5143 34

   احمد سعيد مشرؾ هندىمحمود   5144 35

   محمود احمد شبل توفيق  5145 36

   محمود احمد عبدالمنعم عبداللطيؾ  5146 37

   محمود احمد محمد عماره حسانين  5147 38

   محمود الدمرداش نفيلى محمد الدمرداش  5148 39

   محمود السيد خضر السيد خضر عبده  5149 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكليةلتجنيد                                         وكيل الكلية                                    ش. ط                المسجل               ا

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

        
                                                                    

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



 

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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  الحركة الكشفية و المعسكرات محمود الطوخى السعيد يونس الخياط  5152 1

   محمود ايمن محمود جودة  5151 2

  1الجمباز الفنى   محمود بشير عبدالبارى عقل موسى  5152 3

   محمود جمال احمد حسن عبدالرحمن  5153 4

   محمود جمال عبدهللا عواد الشاذلى  5154 5

   محمود حامد عوض حامد  5155 6

   محمود حمدى سيد عبدالعزيز  5156 7

   محمود خالد محمود السيد الؽباشى  5157 8

   محمود رافت فتحى حسن العمرى  5158 9

  مسابقات الميدان و المضمار  محمود رضا السيد منصور  5159 12

   محمود رمضان عبدالرحمن عبدالحليم عامر  5162 11

   محمود سالمه على على الداد  5161 12

   محمود صالح عفيفى محمد سيد احمد  5162 13

   محمود صالح محمد عيسى محمد  5163 14

   محمود طاهر ابراهيم محمد صيام  5164 15

   محمد حسين محمود طه حسين  5165 16

   محمود عادل عمر على البربرى  5166 17

   محمود عاطؾ عبدالحليم عبدالحليم  5167 18

  مسابقات الميدان و المضمار  -1الجمباز الفنى   محمود عبدالحكيم محمد احمد الحضرى  5168 19

   محمود عبدالعزيز احمد ندا  5169 22

   محمود عبدالعزيز لطفى عبدالعزيز  5172 21

   عبدالنبى ابراهيم محمد خاطرمحمود   5171 22

   محمود على عبدهللا على  5172 23

   محمود عمر عبدالحميد حسن المراؼى  5173 24

   محمود فتحى طاهر محمد على  5174 25

  الحركة الكشفية و المعسكرات محمود محروس محمد شرؾ الدين  5175 26

   محمود محمد احمد عبدالفتاح دويدار  5176 27

   محمود محمد سيد محمود  5177 28

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  محمود محمد صادق محمد على  5178 29

  )1كرة قدم  -1الجمباز الفنى   محمود محمد على محمد بخيت  5179 32

   محمود محمد محمد رضا حسن  5182 31

   محمود محمد محمود عبدالحسيب فوده  5181 32

  1كرة قدم  محمود محمد منير محمود سليمان  5182 33

   ابراهيم على محمود منصور بدوى  5183 34

   محمود ناجى محمد عبدالمقصود محمد  5184 35

   محمود يسن محمد يسن ابوالخير  5185 36

   مختار محمد مختار عبدالعزيز  5186 37

   مختار ناصر صابر عبدالمنعم  5187 38

   مدحت رمضان سيد عبدالرحمن  5188 39

   مرسلين طارق ابراهيم عبدالعظيم العيله  5189 42

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكليةلتجنيد                                         وكيل الكلية                                    ش. ط                المسجل               ا

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

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

 



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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   مرسى ناصر محمود شحات عبدربه  5192 1

   مرقس سعيد ابراهيم يوسؾ تدرس  5191 2

   مروان احمد عبدالودود محمد قشيشة  5192 3

   مروان خالد حلمى عبدالؽنى وهدان  5193 4

   مروان ساهر محمد جوده احمد  5194 5

   مروان عاطؾ عبدالمقصود مؽاورى  5195 6

   مروان عبدالكريم اسماعيل عفيفى  5196 7

   مروان عمر محمد سيد على حسين  5197 8

   مروان محمد امام محمود ايوب  5198 9

   مروان محمد عبدالفتاح عبدالفتاح  5199 12

   مروان محمد عبدهللا عبدالحميد صالح  5222 11

   عبدالقادرمروان ياسر حمدى عبدالعزيز احمد   5221 12

   مسعد اسالم السيد احمد يوسؾ  5222 13

   مسعد وليد كامل مصطفى  5223 14

  مسابقات الميدان و المضمار  -الجمباز الفنى  مسعود اشرؾ مسعود عبدالبديع  5224 15

   مصطفى ابراهيم السيد السيد قمر  5225 16

   مصطفى ابراهيم حسنين ابراهيم حسنين  5226 17

   عبدالعظيممصطفى احمد شوقى عثمان   5227 18

   مصطفى احمد عواد عبدالفتاح  5228 19

  مسابقات الميدان و المضمار  مصطفى احمد مصطفى مصطفى  5229 22

   مصطفى اشرؾ مصطفى علىوه  5212 21

   مصطفى السيد تاج الدين السيد السعدنى  5211 22

   مصطفى السيد عبدالفتاح فوده منصور  5212 23

   مصطفى جمال عبدالرحمن البابلى  5213 24

   مصطفى جمال فكرى عبدالباقى عبدالوهاب  5214 25

   مصطفى سمير محمد طاحون  5215 26

   مصطفى سمير محمد عبدالشافى  5216 27

   مصطفى سيد على سيد عبدالعال  5217 28

   مصطفى صبحى محمود الروينى  5218 29

  1الجمباز الفنى   مصطفى طارق حلمى عواد عبدهللا  5219 32

   مصطفى طارق رمضان مصطفى  5222 31

   مصطفى عامر الصديق عامر  5221 32

   مصطفى عبدالشافى عبدالمنعم عبدالشافى يوسؾ  5222 33

   مصطفى عبدالنبى محمد عبدالواحد  5223 34

   مصطفى عبدالواحد فوزى عبدالواحد الجندى  5224 35

   مصطفى عصام جاب هللا شريؾ  5225 36

   مصطفى عصام حسين دنانة  5226 37

  ( 1المائية ) سباحة  الرياضة مصطفى على ابوالخير على هيكل  5227 38

   مصطفى على جوده بالل عوض هللا  5228 39

   مصطفى ماهر متولى محمد متولى  5229 42
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 عميد الكليةلتجنيد                                         وكيل الكلية                                    ش. ط                المسجل               ا
 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   

  
        

                                                                    
 

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

 



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

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   مصطفى مجدى محمد صادق  5232 1

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  مصطفى محمد السيد عبدالرحمن سالمه  5231 2

   مصطفى محمد بخيت محمود  5232 3

   مصطفى محمد عبدالنبى على  5233 4

   مصطفى محمد عزب ابراهيم  5234 5

   مصطفى محمد محمد احمد الؽزولى  5235 6

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  مصطفى محمد محمد عبدالرحيم ابوالعطا  5236 7

   مصطفى محمد يوسؾ محمد زاهى  5237 8

  1الكرة الطائرة  بعيه مصطفى محمود احمد محمود محمد  5238 9

   مصطفى محمود الليثى احمد  5239 12

   مصطفى محمود حسنين محمد حسنين شوالى  5242 11

   مصطفى محمود فارس صادق  5241 12

  مسابقات الميدان و المضمار  - الرياضة المائية  مصطفى محمود يوسؾ محمود النجار  5242 13

  ( 1سباحة الرياضة المائية )  مصطفى وليد فتحى عبدالفتاح  5243 14

   مصطفى ياسر عبدالعظيم ابراهيم بركات  5244 15

  1الكرة الطائرة  - ( 1الرياضة المائية ) سباحة  معاذ احمد اسماعيل على محمد  5245 16

   معاذ ايمن عبدالعاطى عبدالؽنى الشحات  5246 17

   معاذ عبدالفتاح عطيه محمد محيسن  5247 18

  مسابقات الميدان و المضمار  -الرياضة المائية  معاذ محمود حسن عبدالقادر  5248 19

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  مندى مرسى مندى مرسى رضوان  5249 22

  مسابقات الميدان و المضمار  مهاب سعيد حسين السيد الصعيدى  5252 21

   مهند سعيد السيد عيد سيد احمد  5251 22

  ( 1) سباحة الرياضة المائية  مومن محمد عبدالرازق ادريس محمد  5252 23

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  مومن وليد حسن فواد محمود زؼلول  5253 24

   نادر محمد سعيد محمد سيد احمد الجناينى  5254 25

   نادر نديم مصيلحى محمد الحلوانى  5255 26

   ناصر جالل ناصر حسن ناصر  5256 27

   نور نادر سامى عبدالرحمن  5257 28

   هادى محمود عبدالهادى احمد  5258 29

   هشام محمد عبدالفتاح السيد  5259 32

   وليد رضا كامل وهيبى  5262 31

   وليد عباس عاشور عباس سليمان  5261 32

   وليد هشام عادل محمد المهدى  5262 33

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  ياسر عبدالناصر سيد على  5263 34

   ياسر ياسر السيد حسن الور  5264 35

   يحيى محمود ابراهيم الدسوقى  5265 36

   يسرى عبدالظاهر عبدالؽنى عبدالظاهر  5266 37

   يوسؾ احمد عبدالمجيد احمد يوسؾ  5267 38

   يوسؾ احمد عبدالمجيد محمد  5268 39

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  -جمباز   يوسؾ احمد عبدالنبى احمد سالم  5269 42
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 عميد الكليةلتجنيد                                         وكيل الكلية                                    ش. ط                المسجل               ا
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                                                                                                                    كلية التربية الرياضية  
 بنين كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )  مستجدون  (              شئون التعليم والطالب 

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  يوسؾ اسالم عبدالروؾ عبدالعظيم  5272 1

2 
 يوسؾ اسالم محمد عبدالخالق قاسم احمد  5271

رياضيات المضرب  - ( 1) سباحة  الرياضة المائية
 )تنس طاولة (

 

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  يوسؾ ايمن احمد عوض  5272 3

   يوسؾ بالل محمد عبدالمولى الصباغ  5273 4

   يوسؾ رجب مصطفى خليفه  5274 5

   يوسؾ رضا عبدالهادى محمد حسن عبدالعال  5275 6

   يوسؾ رضوان السيد محمود  5276 7

   حسانينيوسؾ سعيد على محمد   5277 8

   يوسؾ سيد كامل رجب  5278 9

   يوسؾ صالح محمد الحسينى عبدالرحمن اسماعيل  5279 12

   يوسؾ طاهر عبدالمومن ؼالى زهران  5282 11

  رياضيات المضرب )تنس طاولة ( -1الكرة الطائرة  يوسؾ عبدهللا محمد ابراهيم محمد  5281 12

   يوسؾ عبدالنبى ابوسريع محمود هريدى  5282 13

  ( 1الرياضة المائية ) سباحة  عبدالوهاب بخيت يوسؾ مراديوسؾ   5283 14

   يوسؾ عصام السيد عبدالرحمن  5284 15

   يوسؾ عفيفى السيد عفيفى  5285 16

   يوسؾ فرج نصر عبدالرشيد السيد فرج  5286 17

   يوسؾ ماهر صالح يوسؾ  5287 18

   يوسؾ محمد احمد ذكى  5288 19

  العربيةاللؽة  يوسؾ محمد حسنين ابراهيم ابوستيت  5289 22

   يوسؾ محمد سالم ابوزيد  5292 21

   يوسؾ محمد سالم سيد  5291 22

   يوسؾ محمد عبدالفتاح محمد عاصم  5292 23

   يوسؾ محمد عبدهللا احمد  5293 24

   يوسؾ محمد عربى محمد محمد  5294 25

   يوسؾ محمد على عبدالمعطى  5295 26

   يوسؾ محمد فتحى سيد احمد  5296 27

   يوسؾ محمد فتحى محمد  5297 28

   يوسؾ محمود احمد عبدالرازق على  5298 29

   يوسؾ مصطفى ابراهيم ابوالوفا  5299 32

   يوسؾ مصطفى محمد رضوان  5322 31

   يوسؾ نادر عبدالحليم جودة  5321 32

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     
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                                                                                                                    كلية التربية الرياضية  
 بنين (  الباقون لالعادةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )                شئون التعليم والطالب 

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

مواد تخلؾ  مواد الرسوب فصل اول االســـــــم رقم الجلوس  م

  الفصل االول

  مبادىء فسيولوجيا الرياضية ابراهيم حمدى ابراهيم عبدالمجيد 5312 1

ابراهيم عبدالوهاب عبدهللا عبدالوهاب  5311 2
 الشعراوى

 -العروض  والمهرجانات  -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى  -االسس العلميه  -

علم النفس  -طرق تدريس التربيه الرياضيه  - رب رياضات المض -المنازالت 

مسابقات  -مبادىء فسيولوجيا الرياضية - 2كرة اليد - 2كرة السله -الرياضى)

 ارمالميدان والمض

اصول التربية 

 الرياضية

 الرياضة المائية  2كرة اليد -العروض والمهرجانات -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى  ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى عبدهللا 5312 3

  العروض  والمهرجانات مبادىء فسيولوجيا الرياضية -الجمباز الفنى   ابراهيم نبيل فتحى الحسينى 5313 4

رياضات  - 1المنازالت  -الرياضات المائيه   -  الجمباز الفنى -العلميه  االسس  احمد اشرؾ زكريا قاصد كريم 5314 5
 مسابقات الميدان  -مبادىء فسيولوجيا - 2كرة اليد - 2كرة السله -المضرب 

 

  طرق تدريس  -الرياضات المائيه   احمد ايمن احمد امين احمد 5315 6

احمد ايهاب عبدالمحسن ابراهيم  5316 7
 عبدالدايم

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

رياضات  -العروض  والمهرجانات الرياضيه  -الرياضات المائيه    -الجمباز الفنى  احمد جمال ابوالفتوح محمد 5317 8

 مبادىء فسيولوجيا - 2كرة اليد -  2كرة السله -علم النفس الرياضى-المضرب 

 

  علم النفس الرياضى -طرق تدريس التربيه الرياضيه  -الرياضات المائيه   احمد جمال شديد سليمان موسى 5318 9

 -العروض  والمهرجانات  -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى   -االسس العلميه  احمد جميل محمد رستم 5319 12

 - 2كرة اليد - 2كرة السله -علم النفس الرياضى -رياضات المضرب   - 2كاراتيه

 مسابقات الميدان  -مبادىء فسيولوجيا 

 

 -العروض  والمهرجانات  -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى  -االسس العلميه  فهمى عبدالسالماحمد حسام احمد  5322 11
 - كرة اليد - 2كرة السله -علم النفس الرياضى -رياضات المضرب  - المنازالت 

 طرق تدريس –مسابقات الميدان و المضمار  - مبادىء فسيولوجيا الرياضية

 مسابقات الميدان

 -العروض  والمهرجانات  -الرياضات المائيه  -جمباز الفنى ال -االسس العلميه  حسن ابراهيم محمد عفيفى احمد 5321 12
 علم النفس الرياضى -طرق تدريس التربيه الرياضيه  - رياضات المضرب  -المنازالت

 مسابقات الميدان  - مبادىء فسيولوجيا الرياضية - 2كرة اليد - 2كرة السله -

 

مبادىء فسيولوجيا  - 2كرة اليد -الجمباز الفنى   -االسس العلميه لالدارة الرياضية احمد حسين سيد احمد 5322 13
 الرياضية

 

 العروض -الرياضات المائيه    -الجمباز الفنى  -االسس العلميه لالدارة الرياضية احمد حلمى حسن عبدالوهاب اسماعيل 5323 14
 - نفس الرياضىعلم ال -طرق تدريس -المضرب  رياضات  -التمنازال -والمهرجانات 

 مارمسابقات الميدان والمض -مبادىء فسيولوجيا الرياضية - 2كرة اليد - 2كرة السله

 الرياضة المائية

  مبادىء فسيولوجيا الرياضية - 2كرة اليد -الرياضات المائيه   احمد خالد موسى عبدالرووؾ 5324 15

 -المنازالت -العروض  والمهرجانات الرياضيه -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى  حسب النبىاحمد رافت عبدهللا  5325 16
 - 2كرة اليد - 2كرة السله -طرق تدريس التربيه الرياضيه   -رياضات المضرب  

   ارممسابقات الميدان والمض -مبادىء فسيولوجيا الرياضية

 

   2كرة السله -رياضات المضرب   احمد سامى عطيه عبدالفتاح ابوطالب 5326 17

  كرة السله -علم النفس الرياضى -رياضات المضرب  -الجمباز الفنى   احمد شريؾ سعيد عبدالحميد ابوالعزم 5327 18

  مبادىء فسيولوجيا الرياضية -االسس العلميه لالدارة الرياضية احمد طلعت عزت محمد خليفه 5328 19

العروض  -لرياضات المائيه  ا -الجمباز الفنى  -دارة الرياضيةاالسس العلميه لال عبدالفتاح عفيفىاحمد عادل  5329 22

طرق تدريس التربيه  - رياضات المضرب  -المنازالت  -اضيهوالمهرجانات الري

مبادىء فسيولوجيا  - 2كرة اليد - 2كرة السله -النفس الرياضى علم -الرياضيه  

   مارالميدان والمضمسابقات  -الرياضية

 

  ار ممسابقات الميدان والمض -مبادىء فسيولوجيا الرياضية -االسس العلميه لالدارة  احمد عادل فتوح عواد ابراهيم 5332 21

مبادىء  -رياضات المضرب  -المنازالت  -   الرياضات المائيه -الجمباز الفنى  احمد عاطؾ الشحات عبدالؽنى عمارة 5331 22
 فسيولوجيا الرياضية

 

مسابقات الميدان  -مبادىء فسيولوجيا الرياضية -الرياضات المائيه    -الجمباز الفنى  احمد فايد شحاتة فايد 5332 23
 ار موالمض

 

احمد فتحى عبدالخالق عبدالمعطى  5333 24
 الفقى

 رياضات المضرب  -المنازالت  -الجمباز الفنى 
 

  ارممسابقات الميدان والمض -علم النفس الرياضى -العروض  والمهرجانات الرياضيه احمداحمد مجدى محمد  5334 25

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكلية           ش. ط                المسجل               التجنيد                                         وكيل الكلية                         

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

        
    

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

 



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية   
 بنين (  الباقون لالعادةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )                شئون التعليم والطالب 

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

   2كرة السله احمد محمد ابوسريع السيد 5335 1

  مبادىء فسيولوجيا  -الرياضات المائيه    -الجمباز الفنى   احمد محمد السيد حسن 5336 2

 -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى     -االسس العلميه لالدارة الرياضية احمد محمد السيد عزب سليم 5337 3
طرق  -رياضات المضرب  -المنازالت  -العروض  والمهرجانات الرياضيه

مبادىء فسيولوجيا  - 2كرة اليد - 2السلهكرة  -علم النفس الرياضى -تدريس 
 ار  ممسابقات الميدان والمض - الرياضية

 

  الرياضات المائيه   احمد محمد حسن مختار حسن 5338 4

مبادىء  -علم النفس الرياضى -طرق تدريس التربيه الرياضيه -المنازالت  احمد محمد سعيد حسن 5339 5
 فسيولوجيا الرياضية

 

 -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى  - االسس العلميه لالدارة الرياضية محمد طلعت ابراهيماحمد  5342 6
طرق تدريس  -رياضات المضرب  -المنازالت   -العروض والمهرجانات 

مبادىء  - 2كرة اليد - 2كرة السله -علم النفس  -التربيه الرياضيه 
 ار  مسابقات الميدان والمضم -فسيولوجيا الرياضية

 

مسابقات  -مبادىء فسيولوجيا الرياضية -الرياضات المائيه    -الجمباز الفنى  احمد محمد عبدالرحمن محمد الشيخ 5341 7
    الميدان 

 

رياضات  -المنازالت  - والمهرجانات الرياضيه  العروض –الجمباز الفنى  احمد محمد عبدالرحمن محمود عبدهللا 5342 8
  2كرة اليد -المضرب  

 

 - العروض  والمهرجانات الرياضيه -الرياضات المائيه    -الجمباز الفنى   احمد محمد عبدالعاطى عامر 5343 9
مبادىء  - 2كرة السله -طرق تدريس التربيه الرياضيه  -رياضات المضرب 

 مسابقات الميدان  - فسيولوجيا الرياضية

 

 -العروض  والمهرجانات الرياضيه - الرياضات المائيه  -ىالفنالجمباز  احمد محمد عبدالمعطى السيد ابوزيد 5344 12
مبادىء  - 2كرة اليد -علم النفس الرياضى -رياضات المضرب  -المنازالت  

 فسيولوجيا الرياضية

 

مسابقات  - مبادىء فسيولوجيا الرياضية -الرياضيه ناتوالمهرجا العروض  احمد محمد عبدالهادى عبدالفتاح سليمان 5345 11
 الميدان 

 

  الرياضة مائية احمد وحيد عبدالحليم ابراهيم 5346 12

  مسابقات الميدان - 2كرة اليد -المنازالت  -الجمباز الفنى  احمد وليد طلعت محمد اسماعيل 5347 13

 –الرياضات المائيه  -نى  الجمباز الف -االسس العلميه لالدارة الرياضية اشرؾ محمد محمد السيد رجب 5348 14
علم  -رياضات المضرب   -المنازالت  - والمهرجانات الرياضيه العروض

 -مبادىء فسيولوجيا الرياضية  - 2كرة اليد - 2كرة السله -النفس الرياضى
 مسابقات الميدان 

 منازالت

 الرياضة المائية   الميدانمسابقات  -العروض  والمهرجانات  -الرياضات المائيه    الحسين طنطاوى عبدالؽنى طنطاوى 5349 15

 -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى  -االسس العلميه لالدارة الرياضية السيد ابراهيم السيد عبدالرحمن عودة 5352 16
طرق  -رياضات المضرب  -المنازالت   -العروض  والمهرجانات الرياضيه

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

 

  الجمباز الفنى خالد صالح بكرى السيد 5351 17

  ================= السيد محمد الطوخى السيد عبدالمحسن وهبه 5352 18

  رياضة مائية –الجمباز الفنى  السيد وليد السيد احمد الحجار 5353 19

العروض  والمهرجانات  -الجمباز الفنى  - االسس العلميه لالدارة الرياضية المصطفى وليد السيد عبده برؼوث 5354 22
مسابقات  -وجيا الرياضيةمبادىء فسيول -رياضات المضرب   -الرياضيه

  الميدان 

 

طرق  -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى  -االسس العلميه لالدارة الرياضية  امام رضا السيد احمد المشتولى 5355 21
 تدريس التربيه الرياضيه 

 

رياضات  -العروض  والمهرجانات  -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى انور يسرى انور ابراهيم 5356 22
مبادىء  - 2كرة اليد - 2كرة السله -علم النفس الرياضى  -المضرب  

 مارمسابقات الميدان والمض -اضيةفسيولوجيا الري

 

مبادىء فسيولوجيا  -علم النفس الرياضى - منازالت  - الجمباز الفنى  اياد محمود محمد كامل الرباط 5357 23
 الرياضية

 

  رياضة مائية باهى محمد السيد احمد احمد 5358 24

  رياضة مائية –منازالت  – علم النفس بكر احمد عبدالعزيز احمد ابراهيم 5359 25

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكليةلتجنيد                                         وكيل الكلية                                    ش. ط                المسجل               ا

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

        
                                                                    

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

 



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية   
 بنين (    الباقون لالعادةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )                شئون التعليم والطالب 

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

  مبادىء فسيولوجيا  -الرياضات المائيه  -الجمباز الفنى  ثابت وجيه ثابت السيد الديب 5362 1

 -العروض والمهرجانات الرياضيه  -االسس العلميه لالدارة الرياضية جوده على عطيهجوده على  5361 2
 مبادىء فسيولوجيا الرياضية

 

  مبادىء فسيولوجيا الرياضية -طرق تدريس التربيه الرياضيه  حسام محمد السيد احمد الشاذلى 5362 3

  -المائية الجمباز الفنى   الرياضات  - العلميه لالدارة الرياضية االسس حسام محمود السيد محمد 5363 4
طرق  -رياضات المضرب  - المنازالت  -والمهرجانات الرياضيه العروض

 2كرة اليد - 2كرة السله -علم النفس الرياضى -تدريس التربيه الرياضيه  
   مارمسابقات الميدان والمض -مبادىء فسيولوجيا الرياضية -

 

  مبادىء فسيولوجيا الرياضية شعالنحسن عادل حسن محمد  5364 5

  ================= حسن عبدالستار حسن محمود مرسى 5365 6

 -العروض والمهرجانات الرياضيه -الجمباز الفنى  -االسس العلميه  حسن مدحت حسن محمود 5366 7
 - 2كرة اليد - - 2كرة السله - علم النفس الرياضى -رياضات المضرب  

 مسابقات الميدان  -فسيولوجيا الرياضيةمبادىء 

 

كرة  -رياضات المضرب   -والمهرجانات الرياضيه عروضال -الجمباز الفنى حسن مصطفى حسن شحاته 5367 8
 وجيا الرياضيةمبادىء فسيول - 2كرة اليد - 2السله

 

  مسابقات الميدان  - 2كرة السله حسن مصطفى نبوى دسوقى 5368 9

مبادىء فسيولوجيا  -الرياضات المائيه   -العلميه لالدارة الرياضيةاالسس  احمد حسين سليمان السيدحسين  5369 12

 الرياضية

 

حسين ايمن حسن عبدالحميد محمود  5372 11
 ابوالسعود

 -الرياضات المائيه    - الجمباز الفنى  -االسس العلميه لالدارة الرياضية

 -طرق تدريس  -رياضات المضرب  -المنازالت  -والمهرجانات  العروض

ىء فسيولوجيا مباد - 2كرة اليد - 2كرة السله -علم النفس الرياضى 

 مسابقات الميدان  -الرياضية

 

مبادىء فسيولوجيا  - 2كرة السله -العروض  والمهرجانات الرياضيه  حمدى محمد السعيد حامد محمد 5371 12
 مسابقات الميدان  -الرياضية 

 

   2كرة اليد -رياضات المضرب  - المنازالت  -الرياضات  خالد سيد حسن سيد 5372 13

  مبادىء فسيولوجيا الرياضية -  2كرة اليد -رياضات المضرب   خالد محمد ابراهيم السيد الؽريب 5373 14

 – العروض  والمهرجانات الرياضيه - الرياضات المائيه  -الجمباز الفنى  خالد محمد مصطفى ابراهيم عبدالعاطى 5374 15
  2كرة اليد - 2كرة السله -طرق تدريس  -المنازالت

 

 -العروض والمهرجانات الرياضيه -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى  خالد هشام عبدالمولى امين 5375 16

 مسابقات الميدان  -طرق تدريس  -رياضات المضرب  - المنازالت 

 

  -الرياضات المائيه   -االسس العلميه لالدارة  محمد رابح محمدرابح  5376 17

  مسابقات الميدان والمضمار زياد احمد محمد عبدالفتاح الزاملى 5377 18

   -مسابقات الميدان والمضمار  زياد اشرؾ السيد بيومى ابراهيم 5378 19

  طرق تدريس –العروض والمهرجانات  –الجمباز الفنى  زياد محمود شوقى عثمان عبدالعظيم 5379 22

طرق تدريس التربيه  -المنازالت  -العروض والمهرجانات  -الجمباز الفنى  سعد ناصر سعد متولى 5382 21

 مسابقات الميدان  -

 الحركة الكشفية

 عربى -

العروض   -الرياضات المائيه    -الجمباز الفنى  - االسس العلميه  سعيد نبيل سعيد عبده محمد 5381 2 2 

طرق تدريس  -رياضات المضرب  -المنازالت  - والمهرجانات الرياضيه

مبادىء  - 2كرة اليد -2كرة السله -علم النفس الرياضى -التربيه الرياضيه 

 مارمسابقات الميدان والمض -الرياضيةفسيولوجيا 

 الكرة الطائرة

 -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى -العلميه لالدارة الرياضيةاالسس  شادى ايهاب كمال على 5382 23

طرق  - رياضات المضرب  -المنازالت   -والمهرجانات  1العروض 

 - 2كرة اليد - 2كرة السله -علم النفس  -تدريس التربيه الرياضيه 

 مسابقات الميدان  - مبادىء فسيولوجيا الرياضية

 

  مبادىء فسيولوجيا الرياضية -الجمباز الفنى   ابراهيمشريؾ فتحى حسن  5383 24   

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

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

 



 

                                                                                                                    كلية التربية الرياضية   
 بنين (  الباقون لالعادةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )                شئون التعليم والطالب 

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

مبادىء  -طرق تدريس  -العروض  والمهرجانات الرياضيه طارق محمد خليل محمد حسن 5384 1

 مسابقات الميدان -فسيولوجيا الرياضية

 

  رياضة مائية –الجمباز الفنى  طلعت السيد حسن صبحى محمد الجروانى 5385 2

العروض  والمهرجانات  -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى   عادل طارق عادل محمود 5386 3

مبادىء  -2كرة السله --طرق تدريس  -رياضات المضرب   -

   مسابقات الميدان  -يةفسيولوجيا الرياض

 

رياضات  -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى   -االسس العلميه  عبالرحمن السيد عبدالعظيم شحاتة 5387 4

 مسابقات الميدان  - 2كرة السله -المضرب  
 

  مسابقات الميدان  –كرة سلة  عبدالحميد فارس عبدالحميد محمود احمد 5388 5

طرق  -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى  -االسس العلميه لالدارة  عبدالحميد محمود محمود عبدالرحمن 5389 6

 مبادىء فسيولوجيا الرياضية - 2كرة السله -تدريس 

 

رياضات -المنازالت  -العروض  والمهرجانات  -الجمباز الفنى  عبدالحميد محى عبدالحميد عبدالحميد بحيرى 5392 7

  2كرة اليد -طرق تدريس التربيه  -المضرب 

 

  ================== عبدالرحمن اكرامى يحى محمود 5391 8

 اناتوالمهرجالعروض  -الرياضات المائيه  - االسس العلميه لالدارة  عبدالرحمن ايهاب جابر خليفة 5392 9

 - 2كرة السله -علم النفس  -تدريسطرق  -رياضات المضرب  -

 مبادىء فسيولوجيا  - 2كرة اليد

 

علم النفس  -طرق تدريس  -المهرجانات والعروض  -الجمباز الفنى  عبدالرحمن رضا صالح عبدالسالم الصفتى 5393 12

 مسابقات الميدان - 2كرة اليد - - 2كرة السله -

 

  مبادىء فسيولوجيا  -الرياضات المائيه    -الجمباز الفنى عبدالرحمن على عبدهللا محمد النجار 5394 11

طرق تدريس  -رياضات المضرب  -الجمباز الفنى  -االسس العلميه  عبدالرحمن محمد صالح عبدالرحمن حسن 5395 12

 كرة اليد - 2كرة السله -

 

  ======================= عبدالرحمن ناصر محمد عبدالرحمن سالمه 5396 13

  مبادىء فسيولوجيا  -الرياضات المائيه    -الجمباز الفنى عبدالعزيز طارق عبدالعزيز حسن 5397 14

  عروض ومهرجانات -الرياضات المائيه   عبدالعزيز عاصم عبدالعزيز عبدالنبى 5398 15

  الجمباز الفنى عبدالؽنى محمد عبدالؽنى محمد العلىمى 5399 16

 الؼى 5422 17
  

 -المهرجانات و العروض -الرياضات المائيه    -الفنىالجمباز  عبدهللا احمد احمد اسماعيل 5421 18

  2كرة السله -طرق تدريس  - رياضات المضرب 

 

  مسابقات الميدان  -طرق تدريس  -العروض  والمهرجانات  عبدهللا الحسينى الصباحى ابوالمعاطى 5422 19

  طرق تدريس  -الرياضات المائيه   عبدهللا السيد حسين السيد محمد 5423 22

  عروض ومهرجانات –الرياضة المائية  عبدهللا سيد حسين ابوالهنا 5424 21

  طرق تدريس -الرياضات المائيه   عبدالهادى حنفى محمود محمود شاهين 5425 22

العروض   -الرياضات المائيه    -الجمباز الفنى  -االسس العلميه  عبدالوهاب عالء عبدالحميد محمد 5426 23

 - 2كرة اليد -طرق تدريس  -رياضات المضرب  -والمهرجانات 

   مارمسابقات الميدان والمض -مبادىء فسيولوجيا 

 

   - المضربرياضات  -والمهرجانات  ضالعرو على بكر عبدالعلىم تهامى محمد على 5427 24

كرة  -علم النفس  -العروض  والمهرجانات   -الرياضات المائيه    على سعيد هاشم توفيق 5428 25

  2كرة اليد - 2السله

 

  مسابقات الميدان -رياضات المضرب  على صبحى عبدالعزيز عرفات 5429 26

                           يعتمد                                                                                                                                                                                       

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

  
        

                                                                    
 

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

 
 



                                                                                                                    التربية الرياضيةكلية    
 بنين (    الباقون لالعادةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )                شئون التعليم والطالب 

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

طرق تدريس  -رياضات المضرب  -العروض والمهرجانات  -الجمباز الفنى  على عبدهللا عبدالروؾ عبدهللا 5412 1

   مارمسابقات الميدان والمض -السلةكرة  - التربيه الرياضيه 

 

  مبادىء فسيولوجيا الرياضية - الجمباز الفنى  -االسس العلميه  على محمد على على 5411 2

عمر حميدة عبدالمعبود حسنين  5412 3
 حموده

  الرياضة مائية

سابقات الميدان م - كرة اليد -رياضات المضرب  - الرياضات المائيه  عمر خالد زايد محمد 5413 4

   ماروالمض

 

عمر طارق عبدالعزيز سليمان  5414 5
 الؽباشى

  مسابقات الميدان والمضمار –مبادئ فسيولوجيا الرياضة 

كرة  -طرق تدريس  -المنازالت  -العروض  والمهرجانات  -الجمباز الفنى  عمر محمد رمضان حسن نصر 5415 6

 مسابقات الميدان  -مبادىء فسيولوجيا الرياضية - 2السله

 

 العروض -الرياضات المائيه   - الجمباز الفنى  -االسس العلميه  عمر محمد عبدالعال محمد 5416 7

علم النفس  -طرق تدريس  -مضربرياضات  -المنازالت -والمهرجانات 

 مسابقات الميدان  -مبادىء فسيولوجيا  - 2كرة اليد - 2كرة السله -الرياضى

 

 العروض -الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى  -االسس العلميه  عمر وليد عبدالرازق نبهان 5417 8

علم  -طرق تدريس التربيه  -رياضات المضرب  -المنازالت  -والمهرجانات 

 مسابقات الميدان -مبادىء فسيولوجيا  -2كرة اليد - 2كرة السله -النفس 

 

  مبادىء فسيولوجيا الرياضية -طرق تدريس  -الرياضات المائيه   عمران خالد السيد عواد حشيش 5418 9

مسابقات  -مبادىء فسيولوجيا الرياضية - 2كرة السله -رياضات المضرب  عمرو وليد حسن عبدالقادر 5419 12
 الميدان 

 

عوض عبده عوض عوض مجدى  5422 11
 جندى

الرياضات المائيه   -الجمباز الفنى  -االسس العلميه لالدارة الرياضية
مبادىء  - 2كرة السله -طرق تدريس  -رياضات المضرب   -المنازالت 

 مسابقات الميدان  -فسيولوجيا الرياضية

 

  ========================= فوزى وليد فوزى السيد 5421 12

-والمهرجانات  العروض –رياضة مائية  –الجمباز الفنى  -االسس العلميه   اسامه السيد محمودكريم  5422 13
مبادىء  - 2كرة اليد - 2كرة السله -علم النفس  -طرق تدريس  -المنازالت 

 مسابقات الميدان  -فسيولوجيا الرياضية

 

 المهرجاناتض العرو -المائيه    الرياضات -الفنى الجمباز  -االسس العلميه  كريم اسامه عبدالعزيز محمد 5423 14
 - 2كرة السله -طرق تدريس  - رياضات مضرب -علم نفس - المنازالت  -

 مسابقات الميدان  - مبادىء فسيولوجيا الرياضية - 2كرة اليد

 

  عروض ومهرجانات كريم اشرؾ محمد احمد العيسوى 5424 15

مبادئ فسيولوجيا  –علم نفس  –طرق تدريس  –عروض و مهرجانات  كريم مجدى محمد محمد 5425 16

 مسابقات الميدان  –الرياضة 

 

  علم نفس –طرق تدريس  –اسس علمية  كريم محمد رضا عبدالحى محمد 5426 17

  مسابقات الميدان كريم ناصر الليثى شيخون 5427 18

  مبادئ فسيولوجيا الرياضة–طرق تدريس  –منازالت –جمباز فنى  كريم يحيى محمد عفيفى امام 5428 19

  مبادئ فسيولوجيا الرياضة  -االسس العلمية    كمال محمد كمال محمود درويش 5429 22

مازن محيى الدين محمد يوسؾ  5432 21
 شحاته

  مبادئ فسيولوجيا الرياضة –كرة السلة  –الرياضة المائية 

  منازالت –جمباز فنى  متولى محمد متولى عبدالمقصود 5431 22

  عروض ومهرجانات –سس العلمية اال   محمد ابراهيم عبدالمنعم محمد ابراهيم 5432 23

  مبادئ فسيولوجيا الرياضة–طرق تدريس  -االسس العلمية   محمد احمد زكريا حسن صالح 5433 24

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكليةلتجنيد                                         وكيل الكلية                                    ش. ط                المسجل               ا

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

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

 
 
 
 



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية   
 بنين (  الباقون لالعادةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )                شئون التعليم والطالب 

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

رقم  م

 الجلوس 

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم

  مسابقات الميدان –رياضات مضرب  –عروض ومهرجانات  محمد احمد عطيه محروس 5434 1

 –المنازالت  –العروض والمهرجانات  –الرياضة المائية  –االسس العلمية  الجعفرىمحمد احمد عواد احمد  5435 2

  -طرق تدريس 

 

 –علم النفس  –طرق تدريس  –رياضات المضرب  –العروض والمهرجانات  محمد احمد محمد السيد الشوربجى 5436 3

  -مسابقات الميدان  –مبادئ فسيولوجيا 

 

طرق  –رياضات المضرب –الرياضات المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  محمدمحمد احمد محمد الشحات  5437 4

 مسابقات الميدان –تدريس 
 

 –كرة اليد  –رياضات المضرب  –العروض والمهرجانات  –الجمباز الفنى  محمد احمد محمد محمد نصار 5438 5

  -مسابقات الميدان 

 

 –العروض والمهرجانات  –الرياضة المائية  –جمباز فنى  –اسس علمية  محمد اشرؾ محمد على 5439 6

 –كرة سلة  –علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات المضرب  –المنازالت 

 مسابقات الميدان  –مبادئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة اليد 

 حركة كشفية

–رياضات المضرب  –المنازالت  -العروض والمهرجانات –الجمباز الفنى  محمد السيد عبدهللا محمد سيد احمد 5442 7

 مبادئ فسيولوجيا الرياضة –كرة يد  –كرة سلة  -طرق تدريس

 

   -رياضات مضرب  –العروض والمهرجانات  –الرياضة المائية  محمد حسن السيد حسن الصواؾ 5441 8

  مبادئ فسيولوجيا الرياضة محمد حسن محمود محمد 5442 9

العروض  –الرياضات المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  محمد حلمى محمد مصيلحى شندى 5443 12

 –كرة يد  –كرة السلة  –رياضات المضرب  –المنازالت  –والمهرجانات 

 -مبادئ فسيولوجيا الرياضة 

 

محمد حمدى عبدالحميد النادى على  5444 11
 احمد

  فسيولوجيا الرياضةمبادئ –كرة يد  –رياضات المضرب 

محمد حمدى عبدالسالم عبدالعال  5445 12
 رزق

العروض  –الرياضات المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية 

 –كرة يد  –كرة السلة  –رياضات المضرب  –المنازالت  –والمهرجانات 

 مسابقات الميدان  –مبادئ فسيولوجيا الرياضة 

 كرة طائرة

رياضات  –المنازالت  –عروض ومهرجانات  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  على محمد عنترمحمد حمدى  5446 13

 مسابقات الميدان –كرة اليد  –كرة السلة  –طرق تدريس  –المضرب 
 

  علم نفس –رياضة مائية  محمد خالد ماهر صابر حسن 5447 14

  كرة يد –رياضات المضرب  –عروض ومهرجانات  محمد رضا محمد احمد اسماعيل 5448 15

   -رياضات مضرب  –عروض ومهرجانات  محمد رضا محمد عواد البنا 5449 16

  عروض ومهرجانات –جمباز فنى  محمد زكريا سليمان جمعة 5452 17

 –عروض ومهرجانات  –الرياضة المائية  –ى الجمباز الفن –االسس العلمية  محمد سعد اسماعيل السيد زؼارى 5451 18

 –كرة السلة  –علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات المضرب  –المنازالت 

 مسابقات الميدان –مبادئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة اليد 

 

  مبادئ فسيولوجيا الرياضة -علم نفس  –عروض ومهرجانات  –جمباز فنى  محمد سعيد عبدالحكيم ابراهيم رضوان 5452 19

كرة  –المنازالت  –عروض ومهرجانات  - الجمباز الفنى –االسس العلمية  عبدالصمدمحمد سعيد عبدالسميع  5453 22

 مسابقات الميدان –مبادئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة اليد  –السلة 

 

  الجمباز الفنى –االسس العلمية    محمد سعيد عبدهللا محمد ابراهيم 5454 21

  طرق تدريس –المنازالت  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى   محمد شاكر جوده عبدالعلىم 5455 22

   -مسابقات الميدان  محمد ضياء الدين عبدالعظيم احمد البردينى 5456 23

مبادئ  –كرة سلة  –طرق تدريس  –عروض ومهرجانات  –اسس علمية  محمد عادل سيد عبدالعزيز عطية 5457 24

  فسيولوجيا الرياضة

 

  مسابقات الميدان –العروض والمهرجانات  –الجمباز الفنى  عادل محمد على الدريرىمحمد  5458 25

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكلية           ش. ط                المسجل               التجنيد                                         وكيل الكلية                         

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

        
                                                                    

 
   

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



 
  
                                                                                                                    كلية التربية الرياضية 
 بنين (    الباقون لالعادةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )                شئون التعليم والطالب 

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

 –كرة السلة  –المنازالت  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  محمد عبدالخالق عربى حسن 5459 1

  -مسابقات الميدان 

 

محمد عبدالرازق محمد صالح  5462 2
 عبدالرحمن

   -مسابقات الميدان  –عروض ومهرجانات  –رياضة مائية 

  علم نفس  –طرق تدريس  –االسس العلمية  محمد عبدالمنعم محمد الهادى 5461 3

   العروض والمهرجانات  محمد عزت سعيد حسين درادر 5462 4

  كرة اليد –كرة السلة  –الرياضة المائية  صالحمحمد عصام اسماعيل محمد  5463 5

 –رياضات مضرب  –عروض ومهرجانات  –رياضة مائية  –االسس العلمية  محمد على محمد عبدالمنعم 5464 6

 مسابقات الميدان –مبادئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة سلة  –طرق تدريس 
 تمرينات

 –عروض ومهرجانات  –رياضة مائية  –جمباز فنى  –اسس علمية  محمد ؼريب حامد ؼريب 5465 7

مبادئ  –كرة يد  –كرة سلة  –طرق تدريس  -رياضات المضرب  

 مسابقات الميدان –فسيولوجيا الرياضة 

 

مبادئ  –كرة سلة  –علم نفس  –طرق تدريس  –رياضة مائية  محمد محمود عاطؾ محمود عثمان 5466 8

 فسيولوجيا

 

   -كرة سلة  –عروض ومهرجانات  محمد حسنينمحمد محمود  5467 9

مبادئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة سلة  –رياضة مائية  –اسس علمية  محمد مصطفى محمد مصطفى 5468 12

-  

 رياضة مائية

  مبادئ فسيولوجيا الرياضة –عروض ومهرجانات  محمد نادر محمد منتصر محمد 5469 11

 –عروض ومهرجانات  –رياضة مائية  –جمباز فنى  –اسس علمية  سطوحىمحمد ناصر ابوالؽيط على  5472 12

 –كرة يد  –كرة سلة  -علم نفس –طرق تدريس  -رياضات المضرب  

 منازالت - مسابقات الميدان –مبادئ فسيولوجيا الرياضة 

 

   - مبادئ فسيولوجيا الرياضة –كرة سلة  –اسس علمية  محمد نبيل محمد شندى سليمان 5471 13

 –عروض ومهرجانات  –رياضة مائية  –جمباز فنى  –اسس علمية  محمد هشام مصطفى محمد 5472 14

كرة سلة  –علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت 

 مبادئ فسيولوجيا الرياضة  -مسابقات الميدان  –كرة يد  –

 

  رياضة مائية –اسس علمية  محمد وائل عبدالحميد على 5473 15

طرق  –رياضات مضرب  –عروض ومهرجانات  –رياضة مائية  محمد ياسر عبدربه محمد 5474 16

  -مسابقات الميدان  –تدريس 

 

   -كرة يد  –منازالت  –جمباز فنى  محمد يحى محمد شعبان صبيح 5475 17

                                                                                                                                                                                                                                                                                       كرة سلة  –رياضات مضرب  –عروض ومهرجانات  –اسس علمية  محمود احمد محمد احمد ابوستيت 5476 18

  علم نفس –رياضة مائية  محمود احمد محمود عبدالحميد 5477 19

مبادئ فسيولوجيا  –طرق تدريس  –رياضة مائية  –جمباز فنى  محمود اسامة محمود عبدهللا دراز 5478 22

  -الرياضة 

 

كرة سلة  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –عروض ومهرجانات  محمود اشرؾ عبدالفتاح بكير 5479 21

  -مسابقات الميدان  –مبادئ فسيولوجيا الرياضة  -كرة يد  –

 

مبادئ  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –عروض ومهرجانات  محمود جمعه عبدهللا محمد 5482 22

 فسيولوجيا الرياضة

 

  كرة يد  –علم نفس  –عروض ومهرجانات  محمود حسن محمود عرفه حسن 5481 23

  كرة سلة  –عروض ومهرجانات  –اسس علمية  محمود خالد عبدالقوى محمود على 5482 24

رياضات مضرب  –عروض ومهرجانات  –جمباز فنى  –اسس علمية  محمود سعد امام محمود باشه 5483 25

مسابقات  –مبادئ فسيولوجيا الرياضة  -كرة سلة –تدريس طرق  –

  -الميدان 

 

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكليةلتجنيد                                         وكيل الكلية                                    ش. ط                المسجل               ا

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

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

 
 



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية   
 بنين (    الباقون لالعادةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )                شئون التعليم والطالب 

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

رقم  م

 الجلوس 

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم

مبادئ  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت   -عروض ومهرجانات  –جمباز فنى  محمود عبدالكريم شوقى محمد مخيمر 5484 1

               فسيولوجيا الرياضة 

 

طرق  –رياضات مضرب  –منازالت  –رياضة مائية –عروض ومهرجانات  –جمباز فنى  محمود عصام احمد احمد كساب 5485 2

 مسابقات الميدان -جيا الرياضة مبادئ فسيولو -كرة يد  –تدريس 

 

  مسابقات الميدان -رياضات مضرب –عروض ومهرجانات  –اسس علمية  محمود عصام السيد عيد 5486 3

    -كرة يد –رياضات مضرب  -رياضة مائية عطيةمحمود محمد ابراهيم محمد على  5487 4

رياضات  –عروض ومهرجانات -منازالت  –رياضة مائية  –جمباز فنى  –اسس علمية  محمود محمد زاهى ابراهيم 5488 5

 –مبادئ فسيولوجيا الرياضة -كرة يد   -كرة سلة  -علم نفس  –طرق تدريس  –مضرب 

 -مسابقات الميدان 

 

 الؼى 5489 6
  

  عروض ومهرجانات-رياضة مائية  محمود محمد محمود حسن هالل 5492 7

مبادئ فسيولوجيا  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –عروض ومهرجانات  –جمباز فنى  محمود والء محمود محمد عبدالعزيز 5491 8

 مسابقات الميدان              -الرياضة  

 

محمود وليد محمود دسوقى السيد  5492 9
 حموده

كرة   -طرق تدريس  –رياضات مضرب  –عروض ومهرجانات -جمباز فنى  –اسس علمية 

 مسابقات الميدان –مبادئ فسيولوجيا الرياضة  -يد 

 

طرق –رياضات مضرب  –عروض ومهرجانات  –رياضة مائية –جمباز فنى  –اسس علمية  مروان احمد على ابراهيم الطنطاوى 5493 12

 مسابقات الميدان –مبادئ فسيولوجيا الرياضة  -كرة يد  –كرة سلة  –تدريس 

 

  مسابقات الميدان –مبادئ فسيولوجيا الرياضة  -كرة يد  –علم نفس  –رياضات مضرب  مروان فوزى محمد تهامى 5494 11

  =================== مصطفى صبحى فتحى رزق 5495 12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كرة يد                                                                                                                        –رياضات مضرب  مصطفى طه حسين مصطفى 5496 13

رياضات –منازالت  –عروض ومهرجانات  –رياضة مائية  –جمباز فنى  –اسس علمية  مصطفى محمد عبدالفتاح احمد 5497 14

 –مبادئ فسيولوجيا الرياضة  -كرة يد –كرة السلة  –علم نفس  –طرق تدريس  –مضرب 

  -مسابقات الميدان 

 

كرة يد  -طرق تدريس   -عروض ومهرجانات  –رياضة مائية  –جمباز فنى  –اسس علمية  مصطفى محمد فواد امام العطار 5498 15

 رياضات مضرب –مسابقات الميدان  –مبادئ فسيولوجيا الرياضة 

 

كرة  –طرق تدريس   -عروض ومهرجانات  –رياضة مائية  –جمباز فنى  –اسس علمية  مصطفى محمود ابوالفتوح رجب 5499 16

 مبادئ فسيولوجيا الرياضة -كرة يد  -السلة 

 

مصطفى محمود عبدالفتاح محمود  5522 17
 ابوالخير

مسابقات  –مبادئ فسيولوجيا الرياضة –رياضات مضرب  –جمباز فنى  –اسس علمية 

 الميدان

 

    –مبادئ فسيولوجيا الرياضة  -طرق تدريس   -جمباز فنى  –اسس علمية  معاذ محمد محمد الشحات عبدالعال 5521 18

 –كرة يد -كرة سلة   –علم نفس –رياضات مضرب  –عروض ومهرجانات  -رياضة مائية  معتز رضا عبدالمجيد محمد 5522 19

 -مسابقات الميدان 

 

  مسابقات الميدان –منازالت  –رياضة مائية  –جمباز فنى  مومن عادل عبدالمومن عثمان 5523 22

  مبائ فسيولوجيا الرياضة –كرة يد  –علم نفس –رياضات مضرب  –جمباز فنى  مومن محسن ؼانم احمد 5524 21

  مبادئ فسيولوجيا الرياضة  –جمباز فنى  نادر حسام عطيه عفيفى سلطان 5525 22

  كرة يد ياسر عمار عبدالباقى يوسؾ 5526 23

  مسابقات الميدان –كرة سلة  –رياضات مضرب  –منازالت  سليمان محمد ابراهيميحى  5527 24

     

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

                                                                    
 

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

 
 
 
 
 



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية   
 بنين (  الباقون لالعادةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )                شئون التعليم والطالب 

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

 –عروض ومهرجانات  –رياضة مائية  –جمباز فنى  –اسس علمية  يوسؾ ابراهيم عبدالرؤؾ عبدالسالم عراقى 5528 1

 –كرة السلة  –علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب –منازالت 

 -مسابقات الميدان  –مبادئ فسيولوجيا الرياضة  -كرة يد 

 العاب صؽيرة

  عروض ومهرجانات –رياضة مائية  –جمباز فنى  يوسؾ احمد متولى يوسؾ 5529 2

مسابقات  –كرة سلة  –عروض ومهرجانات   -جمباز فنى  يوسؾ اسامة فتحى عبدهللا خليفة 5512 3

  -الميدان 

 

  مسابقات الميدان  –رياضات مضرب  –جمباز فنى  يوسؾ اشرؾ مسعود احمد 5511 4

رياضات  –عروض ومهرجانات  –رياضة مائية  -جمباز فنى  يوسؾ سليمان عبدالقادر سليمان محمد 5512 5

 -مسابقات الميدان  –مبادئ فسيولوجيا الرياضة  -كرة سلة  –مضرب 

 

  مسابقات الميدان –كرة سلة  –اسس علمية  يوسؾ طارق فواد على محمد 5513 6

  مبادئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة سلة  –اسس علمية  يوسؾ على فتحى على 5514 7

   -منازالت  –جمباز فنى  –اسس علمية  يوسؾ عماد عبدالفتاح عطيه سلطان 5515 8

عروض  –رياضة مائية  –جمباز فنى  –اسس علمية  يوسؾ فاروق احمد السيد نوار 5516 9

 طرق تدريس –كرة سلة  –ومهرجانات 

 

   -مسابقات الميدان  –رياضة مائية  يوسؾ محمد محمد على 5517 12

  ================== يوسؾ وليد وجدى سالم ابراهيم 5518 11

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

22     

21     

22     

23     

24     

25     

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكليةلتجنيد                                         وكيل الكلية                                    ش. ط                المسجل               ا

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    كلية التربية الرياضية   
 بنين (  باقون لالعادة من الخارجكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )                شئون التعليم والطالب 

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

رقم  م

 الجلوس 

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم

عروض  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  احمد ايمن جالل على 5522 1

علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت  –ومهرجانات 

 مسابقات الميدان –مبدئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة يد  –كرة سلة  –

 

عروض  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  احمد جمال سامى محمد طلبه 5521 2

علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت  –ومهرجانات 

 مسابقات الميدان –مبدئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة يد  –كرة سلة  –

 رياضة مائية

 رياضة مائية رياضة مائية احمد سمير كمال محمد سالم حسن بخيت 5522 3

 رياضة مائية مسابقات الميدان احمد سيد محمود شحاتة 5523 4

عروض  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  احمد محمد عبدالمومن ابراهيم 5524 5

علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت  –ومهرجانات 

 مسابقات الميدان –مبدئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة يد  –كرة سلة  –

– رياضة مائية

 كرة طائرة

   -مسابقات الميدان  –علم نفس  –جمباز فنى  –اسس علمية  احمد محمد فاروق قطب 5525 6

  مسابقات الميدان -طرق تدريس –رياضة مائية  –جمباز فنى  احمد ياسر عبدالرحمن عبدهللا 5526 7

عروض  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  ادهم ايمن عبدالفتاح عمران 5527 8

علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت  –ومهرجانات 

 مسابقات الميدان –مبدئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة يد  –كرة سلة  –

 

  الجمباز الفنى السيد احمد السيد احمد عز 5528 9

  مسابقات الميدان –جمباز فنى  السيد خيرى عزت السيد الصباغ 5529 12

  كرة يد –طرق تدريس  –رياضة مائية  -جمباز فنى –اسس علمية  حازم اشرؾ حسن عبدالرازق محمد 5532 11

عروض  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  زهران احمد زهران ابراهيم 5531 12

علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت  –ومهرجانات 

 مسابقات الميدان –مبدئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة يد  –كرة سلة  –

 رياضة مائية

  مبادئ فسيولوجيا الرياضة –كرة سلة  –الجمباز الفنى  سمير وائل سمير خليل 5532 13

  مبادئ فسيولوجيا الرياضة –الجمباز الفنى سهيل رزق جالل الدين محمد 5533 14

عروض  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  طه عبدالخالق طه محمد 5534 15

علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت  –ومهرجانات 

 مسابقات الميدان –مبدئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة يد  –كرة سلة  –

 

  جمباز فنى عبدالرحمن احمد عبدالحميد محمد 5535 16

  رياضة مائية عبدالرحمن ايمن عبدالرحمن مصطفى 5536 17

عروض  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  محمود احمد فياضعبدالرحمن صبحى  5537 18

علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت  –ومهرجانات 

 مسابقات الميدان –مبدئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة يد  –كرة سلة  –

 رياضة مائية

  =============== عبدالعزيز عبدالمنعم احمد عبدالمنعم سليمان 5538 19

 رياضة مائية مسابقات الميدان  –جمباز فنى  عبدالعزيز ياسر عبدالعزيز السيد 5539 22

عروض  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  عبدهللا صابر سعيد السيد على ؼباشى 5542 21

علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت  –ومهرجانات 

 مسابقات الميدان –مبدئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة يد  –كرة سلة  –

 رياضة مائية

  كرة يد عبدهللا وليد الشحات محمد الشحات 5541 22

  ================== عالء السيد عبدالعاطى الجرؾ 5542 23

  مسابقات الميدان والمضمار –جمباز  على حسن على قاسم 5543 24

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

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

  
        

                                                                    
 

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

 
 



 

 

                                                                                                                    كلية التربية الرياضية  
 بنين (  باقون لالعادة من الخارجكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية )                شئون التعليم والطالب 

 وتخلفات الفرقة االدنى ينايرم ومقرر عليهم دخول امتحانات دور 2223/ 2222فى العام الجامعى                               

   مواد تخلؾ الفصل االول االســـــــم رقم الجلوس  م

مسابقات  –رياضات مضرب  –منازالت  –رياضة مائية  –جمباز فنى  عمر ابراهيم سيد احمد زكريا 5544 1

  -الميدان 

 تمرينات

 رياضة مائية منازالت  –جمباز فنى  عمر وحيد السيد ابراهيم 5545 2

  ================= كريم ايمن عبد الؽفار محمد 5546 3

  جمباز فنى محمد اشرؾ جودة احمد  5547 4

  =============== محمد السيد عبد الجواد خليل 5548 5

  الجمباز الفنى محمد مؽاورى محمود كيالنىمحمد السيد  5549 6

 رياضة مائية ========== محمد ايمن عبد المنعم عواد مصطفى 5552 7

 مسابقات الميدان  -مسابقات الميدان  محمد ايهاب سالم محمدى على 5551 8

 محمد رجب فؤاد عفيفى 5552 9
 

 ليس من الخارج فصل اول

عروض  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية 

علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت  –ومهرجانات 

 مسابقات الميدان –مبدئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة يد  –كرة سلة  –

 رياضة مائية

عروض  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  محمد صالح الدين محمود صباحى 5553 12

علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت  –ومهرجانات 

 مسابقات الميدان –مبدئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة يد  –كرة سلة  –

ثانى مرة من 

 الخارج بعذر

  الجمباز الفنى محمد صالح عدلى عبد الصادق خربوش 5554 11

  علم نفس محمد عبد البارى رمضان عبد البارى 5555 12

 رياضة مائية رياضات مضرب –رياضة مائية  -جمباز فنى  مدحت محمد خليل عطيةمحمد  5556 13

  مبادئ فسيولوجيا الرياضة –كرة يد –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  محمود طارق فاروق السيد 5557 14

 رياضة مائية جمباز فنى  محمود محمد محمود منصور الجزار  5558 15

  رياضة مائية –جمباز فنى  عبد الحليممصطفى اشرؾ فاروق  5559 16

  جمباز فنى مصطفى السيد احمد مصطفى ابراهيم  5562 17

مصطفى حسنين مصطفى السيد  5561 18
 المرصفاوى

 –منازالت  –عروض ومهرجانات  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى 

 مسابقات الميدان –طرق تدريس  –رياضات مضرب 

 

  رياضة مائية –جمباز فنى  عبدالمحسن حسنين محمدمصطفى لطفى  5562 19

عروض  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  مصطفى محمد مصطفى حسين زهرة 5563 22

علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت  –ومهرجانات 

 مسابقات الميدان –مبدئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة يد  –كرة سلة  –

 

–رياضات مضرب –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  مهند عزت محمد صادق عفيفى 5564 21

 مسابقات الميدان

 رياضة مائية

عروض  –الرياضة المائية  –الجمباز الفنى  –االسس العلمية  موسى عصام موسى رياض موسى 5565 22

علم نفس  –طرق تدريس  –رياضات مضرب  –منازالت  –ومهرجانات 

 مسابقات الميدان –مبدئ فسيولوجيا الرياضة  –كرة يد  –كرة سلة  –

 

   هشام اشرؾ رشاد محمد فرج 5566 23

 فصل اولليس من الخارج                 

  مسابقات الميان –طرق تدريس  –اسس علمية 

 كرة طائرة مسابقات الميدان –كرة سلة  –منازالت  –جمباز فنى  هشام طه صبحى عبدالحميد 5567 24

25     

26     

                           يعتمد                                                                                                                                                                                      

 عميد الكلية           ش. ط                المسجل               التجنيد                                         وكيل الكلية                         

 لشئون التعليم والطالب                      ورئيس عام االمتحانات                   
  

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


