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 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :
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Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  حضور طالبات الفرقة الثانيةكشف    
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02)جلنة 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابتسام شريف محمد احمد العشماوى 6280668688688066 6262

   مستجد احالم السيد الجوهرى ابراهيم 6280668688688820 6262

   مستجد احالم جمال احمد اسماعيل 6280668688688866 6260

   مستجد اسراء ابراهيم السيد ابو اليزيد النقيطى 6280668688688606 6260

   مستجد اسراء اشرف يوسف ابوالعنين 6280668688688662 6228

   مستجد لحسينى محمد ابراهيم عبد السالماسراء ا 6280668688688862 6226

   مستجد اسراء السيد احمد رزق جاويش 6280668688688006 6226

   مستجد اسراء انور مختار احمد الجزايرلى 6280668688688662 6226

   مستجد اسراء جمال ابراهيم محمد عبد الباقى 6280668688688660 6220

   مستجد معه سعد عبد الجليل السيداسراء ج 6280668688688602 6226

   مستجد اسراء رضا محمد محمد ابراهيم ابويدك 6280668688688002 6222

   مستجد اسراء شعبان اسماعيل شلبى 6280668688688886 6222

   مستجد اسراء عادل عبدالحى عبداللطيف محمد 6280668688688606 6220

   مستجد واد فتحى عبد الجواد عصرعبد الجاء اسر 6280668688688082 6220

   مستجد اسراء عبد هللا توفيق على الهابط 6280668688688060 6228

   مستجد اسراء عصام الدين مصطفى محمد ليمونه 6280668688688020 6226

   مستجد اسراء مجدى حيدر ابراهيم زيدان 6280668608688228 6226

   مستجد مصطفى راغب عطيةراء مجدى سا 6280668688688066 6226

   مستجد اسراء محمد ابراهيم السيد يوسف 6280668688688860 6220

   مستجد اسراء محمد عباس الصاوى 6280668688688602 6226

   مستجد اسراء محمد عبدالمنعم االلفى 6280668688688666 6222

   تجدمس لسنهورىاسراء محمد محمود بسيونى ا 6280668688688002 6222

   مستجد اسراء ناصر عبد الفتاح على حسن 6280668688688620 6220

   مستجد اسالم رفعت احمد احمد الشرقاوى 6280668688688008 6220

   مستجد اسماء ابراهيم عبدهللا حسن فايد 6280668688688000 6208

   مستجد اسماء احمد انيس محمود محمد 6280668688688680 6206

   مستجد اسماء ايهاب محمد ناصف على 6280668688688666 6206

   مستجد اسماء جمال محمد الفقى 6280668688688000 6206

   مستجد اسماء حامد محمود محمد بدر 6280668688688068 6200

   مستجد اسماء طلعت سيداحمد محمد سالم 6280668688688006 6206

 االدارةمبادى مادة :لا



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

    لثانيةحضور طالبات الفرقة اكشف 
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02)جلنة  

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد اسماء عبد هللا عبده سيد احمد زيان 6280668688688000 6202

   مستجد ابوشعير سعد عبد القادر محمد اسماء 6280668688688062 6202

   مستجد اسماء مصطفى طه ابراهيم حسن 6280668688688622 6200

   مستجد اسماء مصطفى على محمد الطباخ 6280668688688866 6200

   مستجد اسماء مصطفى محمود السعيد كرد 6280668688688820 6208

   مستجد يقاسماء نبيل فتحى توف 6280668688688868 6206

   مستجد اسماء نجاح عبد الجليل الجزار 6280668688688006 6206

   مستجد اسماء وهدان زكريا اسماعيل محمد 6280668688688086 6206

   مستجد اسماء ياسر عبدالجواد فتح هللا عصر 6280668688688066 6200

   مستجد اشرقت فؤاد ابراهيم حسن 6280668688686862 6206

   مستجد شرقت فرج عبد العزيز احمد عطيها 6280668688688000 6202

   مستجد االء احمد عبد ربه عبد العزيز 6280668688688060 6202

   مستجد االء احمد محمد ابو الوفا رضوان 6280668688688666 6200

   مستجد االء اسامه محمود محمود سبع 6280668688688026 6200

   مستجد حميد على دعبساالء اشرف عبدال 6280668688688866 6288

   مستجد االء اشرف محمد احمد اسماعىل 6280668688688026 6286

   مستجد االء جمال حمزه على الجمال 6280668608688206 6286

   مستجد االء حسام محمد حسن احمد االشمونى 6280668688688822 6286

   مستجد ر الريفىحمد جالل نصاالء خالد م 6280668688688668 6280

   مستجد االء راضى محمد الشعراوى 6280668688688820 6286

   مستجد االء رضا احمد على صبح 6280668608688002 6282

   مستجد االء سمير عبد الونيس محمود غراب 6280668688688882 6282

   مستجد رخا االء عبد الباسط محمد عبد الاله على 6280668688688660 6280

   مستجد االء عبد الرازق عبدالواحد احمد يوسف 6280668608688606 6280

   مستجد االء على عسران على النشار 6280668688688080 6268

   مستجد االء على محمد اسماعيل غازى 6280668688688062 6266

   مستجد االء محفوظ سعد حسن االعرج 6280668688688022 6266

   مستجد الء محمد ابراهيم ابراهيم عبيدىا 6280668688688626 6266

   مستجد االء محمد احمد عمرو 6280668688688068 6260

   مستجد االء محمد صالح صبحى عبده الجمل 6280668688688088 6266

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مبادى االدارة المادة :    حضور طالبات الفرقة الثانيةكشف 
 

 مبادى االدارة المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02)جلنة 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد االء محمد فاروق محمدالكاشف 6280668688688028 6262

   مستجد االء محمود ابراهيم عوض الهيبى 6280668688688662 6262

دمستج ء ياسر محمد عبداللطيف مصباحالا 6280668688688806 6260    

   مستجد الشيماء عبدالباسط طه الحسينى عبده 6280668688688062 6260

   مستجد الشيماء عمرو عيد محمد شبانه 6280668688688860 6268

   مستجد الشيماء محمود جمال الدين على المغازى 6280668688688800 6266

   مستجد حمد محمد مصطفى مرعىل ماام 6280668688688662 6266

   مستجد امل رياض ابراهيم خليل جاد هللا 6280668688688026 6266

   مستجد امل عبدالوهاب حسن شرف 6280668688688002 6260

   مستجد امل عزيز عبدالغنى عبدالعزيز 6280668688688020 6266

   مستجد جاد هللا امنية ابراهيم السيد ابراهيم 6280668688688606 6262

   مستجد امنيه امين امين راغب الطيب 6280668688688666 6262

   مستجد امنيه شاكر عبد الستار موميه 6280668688688000 6260

   مستجد امنيه شعبان محمد يوسف بلتاجى 6280668688688062 6260

جدتمس امنيه عادل عبدالمطلب حموده عبدالسيد 6280668688688620 6268    

   مستجد عبد الفتاح حمدى عبد الفتاح قطبامنيه  6280668688688822 6266

   مستجد امنيه فرج حماده حسينى سرور 6280668688688680 6266

   مستجد امنيه ماهر ابوزيد بسيونى 6280668688688066 6266

   مستجد امنيه محمد مبروك عبدالغفارابوالعال 6280668688688860 6260

   مستجد الرازق عبدالرحمنامنيه موسى عبد 6280668688688806 6266

   مستجد اميرة محمد محمود على الفار 6280668688688686 6262

   مستجد اميره عبدالمنعم السيد محمد 6280668688688660 6262

   مستجد اميره محمود فخرالدين محمود الطباخ 6280668688688066 6260

   مستجد عابد ايمان ابراهيم ابراهيم السيد 6280668688688880 6260

   مستجد ايمان ابراهيم محمد ابراهيم عوض 6280668688688066 6208

   مستجد ايمان ابراهيم محمد احمد محمد الصعيدى 6280668688688860 6206

   مستجد ايمان اسماعيل الشربينى احمد الشربينى 6280668688688806 6206

   مستجد تح هللا العجمىايمان اسماعيل عباده ف 6280668688688662 6206

   مستجد ايمان السعودى محمد حامد الدلتونى 6280668688688866 6200

   مستجد ايمان المتولى المغاورى المتولى البسطويسى 6280668688688620 6206

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 حضور طالبات الفرقة الثانيةكشف 
  0202/0200العام اجلامعى  - الفصل الدراسى الثانى

 دارةمبادى اال المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02)جلنة 

 االســـــــــــــم ــودىالرقم الك م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ايمان ايمن السيد على عطيه 6280668688688660 6202

   مستجد ايمان ايمن مصطفى ابراهيم الدمياطى 6280668688688606 6202

   مستجد غفار مكاوىايمان حسن عبد المنعم عبد ال 6280668688688660 6200

   مستجد ايمان حمدى اسماعيل السيد الشرقاوى 6280668688688066 6200

   مستجد ايمان سمير اسماعيل محمد الجيزاوى 6280668688688820 6268

   مستجد ايمان صبرى طه الخويسكى 6280668688688602 6266

تجدمس ايمان عادل ابراهيم محمد خطاب 6280668688688000 6266    

   مستجد ايمان ماجد ابو زيد ابراهيم العسكرى 6280668688688026 6266

   مستجد ايمان محمود على عبد القادر 6280668688688628 6260

   مستجد ايمان ياسر عبد السالم ابو العنين 6280668688688686 6266

   مستجد ايمان ياسر عبدالمنعم عطيه مرعى 6280668688688860 6262

   مستجد ايه التابعى حافظ عبد السالم عتمان 6280668688688600 6262

   مستجد ايه خليل عطيه حسن الصروه 6280668688688062 6260

   مستجد ايه رشاد زايد على مروان 6280668688688066 6260

   مستجد  خليلشفيع عبد هللاالايه عبد  6280668688688008 6228

   مستجد ايه عبد العاطى عبد العاطى ابراهيم زيدان 6280668688688862 6226

   مستجد ايه كرم فاروق ابراهيم دعبس 6280668688688006 6226

   مستجد ايه محمد احمد يونس 6280668688688600 6226

   مستجد اىه محمد عباس غنىه 6280668688688626 6220

   مستجد ايه محمد عبدالحميد برهام 6280668688688020 6226

   مستجد ايه محمد محمد عبد الرحمن فواز 6280668688688080 6222

   مستجد ايه محمود محمود عبد المجيد الكاشف 6280668688688006 6222

   مستجد بسنت ايمن اسماعيل محمد اسماعيل 6280668688688602 6220

   مستجد بسنت سليمان محمد سليمان منصور 6280668688688000 6220

   مستجد تغريد توفيق عبدالحميد عبدالسالم صالح 6280668688688668 6228

   مستجد تقى صالح سليم محمد فواد اسماعيل على جاد 6280668608688262 6226

   مستجد تقى محمد انور محمد سليم 6280668688688808 6226

   مستجد ثريا جمعه محمد يوسف ابوحطب 6280668688688880 6226

   مستجد جاسمين جمال فهمى احمد فرحات 6280668688688662 6220

   مستجد جنه ابراهيم عبد الغنى ابراهيم القصاص 6280668688688006 6226

 
 
 
 
 

 
   حضور طالبات الفرقة الثانيةكشف 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02)جلنة 

 مبادى االدارة لمادة :ا
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 دالقيــ

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد جهاد رمضان عبد الرحمن رمضان حموده 6280668688688860 6222

   مستجد جهاد عبدالحميد السيد ابوبكر 6280668688688066 6222

   مستجد جيهان احمد محمود محمد طبنجة 6280668688688800 6220

   مستجد بة عالء السيد محمد يوسفحبي 6280668688688866 6220

   مستجد حبيبه اشرف على حسن على 6280668688688026 6208

   مستجد حبيبه السيد جابر محمد السيد 6280668688688086 6206

   مستجد انحبيبه سمير على محمد سلط 6280668688688860 6206

   مستجد حبيبه طه السيد حسن عمر 6280668688688026 6206

   مستجد حبيبه هشام بسيونى على شعوط 6280668688688068 6200

   مستجد حسناء سالمة رمضان ابو البقا 6280668688688060 6206

   مستجد حنان عبد السالم احمد عبد المقصود الشوبرى 6280668688688068 6202

   مستجد حنان على على زيدان بريك 6280668688688602 6202

   مستجد حنان نبيل عسران احمد عامر 6280668688688622 6200

   مستجد حنين احمد مرعى مرعى مخيمر 6280668688688666 6200

   مستجد حنين ايهاب احمد عثمان حسن 6280668688688866 6208

   مستجد  الشي راهيم عبدهللااب حنين حسنى 6280668688688662 6206

   مستجد وؤف محمد محمد المغربىحنين عبدالر 6280668688688662 6206

   مستجد حنين عمر عبد الحليم المهدى ابواليزيد الشرقاوى 6280668688688060 6206

   مستجد حياة احمد محمد الفقى 6280668688688026 6200

   مستجد وقى ابوزيددالرحمن الدسعب خلود خالد 6280668688688662 6206

   مستجد ل اسماعيل اسماعيل ابراهيمخلود خزع 6280668688688808 6202

   مستجد خلود عبدالرازق عبدالمحسن على نوايه 6280668688688660 6202

   مستجد داليا سامح محروس عبد الحميد محمد 6280668688688802 6200

   مستجد يد السمان محمودحمد السا مدالي 6280668688686866 6200

   مستجد مود عبدالتواب عبده ابوحطبداليا مح 6280668688688026 6088

   مستجد دعاء عبد النبى محمد محمد عبده 6280668608688200 6086

   مستجد دنيا بالل سعد حسن البالصى 6280668688688686 6086

   مستجد دياب بدهدنيا عادل فوزى ع 6280668608688260 6086

   مستجد صرهدنيا على السيد محمد النوا 6280668688688828 6080

   مستجد دنيا محمد ابراهيم ابراهيم غزال 6280668688688022 6086

 
 
 
 

 
 

  الثانيةطالبات الفرقة  حضوركشف 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02)جلنة 

 مبادى االدارة المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ـــــمــــــــساال الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد دنيا محمد احمد الدسوقى على 6280668688688662 6082

   مستجد دنيا محمود عالء الدين على محمود 6280668688688660 6082

   مستجد دنيا محمود فتحى على مقلد 6280668688688008 6080

   مستجد دنيا مدحت عزت احمد ابو ستيت 6280668688688066 6080

   مستجد يا مرعى ابراهيم محمود على يوسفدن 6280668688688806 6068

   مستجد دنيا ناصر الصاوى الصاوى 6280668688688666 6066

   مستجد دنيا ناصر عبد اللطيف محمد النحاس 6280668688688866 6066

   مستجد دنيا ياسر محمد احمد منصور ابو قوره 6280668688688066 6066

   مستجد ه على عبد النبى جاويشدينا حماد 6280668688688668 6060

   مستجد دينا سامح خليل محمد سلطان 6280668688688660 6066

   مستجد ذكرى عباس محمد عباس 6280668688688860 6062

   مستجد بد العاطى جنيدىيم عرؤى عالء ابراه 6280668688688626 6062

   مستجد رانيا يوسف عبدالقادر شرف الدين 6280668688688826 6060

   مستجد رباب حمادة محمد حمادة خليف 6280668688688062 6060

   مستجد رباب عبد الرازق السيد ابراهيم سويد 6280668688688626 6068

   مستجد ىبدو رحمة احمد محمد محمد 6280668688688628 6066

   مستجد رحمة بكر ابراهيم محمد صوابى 6280668688688662 6066

   مستجد رحمة رضا محمد عبد المجيد النمر 6280668688688680 6066

   مستجد رحمه احمد سعد عبد الرحمن دحدوح 6280668688688866 6060

   مستجد رحمه جمعه مصطفى محمد سالم 6280668688688006 6066

   مستجد رحمه حسانين حسين عطيه 6280668688688600 6062

   مستجد د الفتاح السعيد على سليمانرحمه عب 6280668688688688 6062

   مستجد رحمه محمود محمد عبد المحسن الشعراوى 6280668688688060 6060

   مستجد رحمه هانى السيد عمر يوسف 6280668688688806 6060

   مستجد رفيدة رضا عيد احمد سليم 6280668688688806 6068

   مستجد الغبارى رقيه ممدوح احمد عيسى 6280668688688026 6066

   مستجد رنا ايمن احمد شفيق خطاب 6280668688688020 6066

   مستجد رنا رضا محمد ابراهيم خليفه 6280668688688660 6066

   مستجد يزيدرنا محمود مصطفى ابو ال 6280668688688062 6060

   مستجد رهف عصام الدين نور الدين عبدهللا المزين 6280668688688028 6066

 
 
 
 

 
 

   حضور طالبات الفرقة الثانيةكشف 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (00)جلنة 

 مبادى االدارة المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

لت الطب توقيع

 ثبلتسلين

   مستجد روان احمد رمضان ياسين 6280668688688862 6062

   مستجد روان السيد ابراهيم فهمى فرحانه 6280668688688026 6062

   مستجد روان سامى العتربى حسين العتربى 6280668688688806 6060

تجدسم روان عبدالفتاح سليم بركات النحاس 6280668688688660 6060    

   مستجد روان على ابراهيم على حسن حجازى 6280668688688608 6008

   مستجد محمد مصطفى عبد العزيز شلبىروان  6280668688688028 6006

   مستجد روان وليد عبدالنبى عبدالفتاح عبدالكريم 6280668688688006 6006

   مستجد مزينروان ياسر نور الدين عبد هللا ال 6280668688688080 6006

   مستجد رويدة سامى سعيد عبدالقادر 6280668688686866 6000

   مستجد ده محمد عبد المنعم الششتاوىرينا 6280668688688606 6006

   مستجد ريهاد كمال احمد جاويش 6280668688688886 6002

   مستجد زهراء عطيه السيد محمد يحى 6280668688688628 6002

   مستجد زيزى مجدى محمد ابراهيم حموده 6280668688688666 6000

   مستجد فى الموجىسارة احمد عبدالفتاح محمد لط 6280668688688660 6000

   مستجد سارة سعيد محمد احمد محمد 6280668688688666 6068

   مستجد ساره السيد بدير الشناوى 6280668688688006 6066

   مستجد مانىمد عباس الرحير محساره سم 6280668688688066 6066

   مستجد ساره عبد الغفار على مغربى على 6280668688688860 6066

   مستجد ساره عبدالحكيم سعد ابواليزيد مقلد 6280668688686860 6060

   مستجد ساره عبدالوهاب ابراهيم العزب حماد 6280668688688666 6066

   مستجد مد اسماعيليق محساره مجدى شف 6280668688688820 6062

   مستجد ساره محمد السعيد محمد حموده 6280668688688022 6062

   مستجد ساره محمود محمد ابراهيم ابو عساكر 6280668688688620 6060

   مستجد ساره مصطفى محمد مصطفى الشابورى 6280668688688880 6060

   مستجد موسىسالمه السعيد فوزى احمد  6280668688688660 6028

   مستجد ساميه اسامه السيد محمد حمزاوى 6280668688688086 6026

   مستجد ساميه حماده محمد العزبى 6280668688688668 6026

   مستجد ساندى سعد موريس جرجس 6280668688688600 6026

   مستجد سجى احمد عبد المجيد مبروك ابو غراره 6280668688688606 6020

   مستجد سحر جمال ابراهيم محمد حسن 6280668688688622 6026

 
 
 
 
 

 
   حضور طالبات الفرقة الثانيةكشف 

  0202/0200العام اجلامعى  -الثانى  الفصل الدراسى
 (00)جلنة 

 مبادى االدارة لمادة :ا

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد سحر سامى عبد العاطى احمد حجازى 6280668688688620 6022

   مستجد سعاد ايمن اسماعيل عبدالعزيز بكر 6280668688688660 6022

   مستجد سعاد طلحة محمد على متولى الحداد 6280668688688800 6020

   مستجد سلمى احمد قرش احمد المصرى 6280668688688026 6020

   مستجد ه عبد الرحمن محمدتم شحاتمى حالس 6280668608688200 6028

   مستجد سلمى خالد يوسف السيد احمد 6280668688688628 6026

   مستجد سلمى رضا محمد على راجح 6280668688688826 6026

   مستجد سلمى عصام فتحى مزيد محمد 6280668608688060 6026

دمستج رسلمى فتحى سعد عبدالرحمن سرو 6280668688688680 6020    

   مستجد سلوى محمد محمد عبد المالك شتا 6280668688688666 6026

   مستجد سماح سعد سعد دحروج 6280668688688666 6022

   مستجد سماح محمود عبدالسالم محمود عبد السالم 6280668688688602 6022

   مستجد سماح مصطفى فكرى يوسف المنياوى 6280668688688660 6020

   مستجد سمر منصور عبدالسالم ابراهيم حسن 6280668688688006 6020

   مستجد رسميحة بدر محمد عبدالوهاب محمد بد 6280668688688600 6008

   مستجد سميه مصطفى صالح عباس االشوح 6280668688688866 6006

   مستجد سناء مسعد مصطفى محمود البنا 6280668688688868 6006

   مستجد سهام شرف الدين على شرف الدين 6280668688688680 6006

   مستجد سهير رجب محمد رمضان 6280668688688660 6000

   مستجد سهيله السيد السيد على يوسف المتولى 6280668688688662 6006

   مستجد سهيله بدر محمد عبدالرؤف تهامى 6280668688688600 6002

   مستجد اسماعيل يحيىصبرى  سوسن السيد 6280668688688802 6002

   مستجد شروق اشرف احمد حجاج 6280668608688606 6000

   مستجد بدالمحسن سيد احمد بدرشروق عاشور ع 6280668688688026 6000

   مستجد شروق موافى عبدالمجيد حامد 6280668688688802 6008

   مستجد شهد محمد السيد بسيونى سعيد 6280668688688862 6006

   مستجد شيماء اشرف محمود محمد شحاته 6280668688688822 6006

   مستجد ى االبيارىشيماء عصام الدين محمد محمد عل 6280668688688666 6006

   مستجد شيماء محمد حسين محمد القاضى 6280668688688800 6000

   مستجد صفا عبد المنعم محمد السيد على قوره 6280668688688666 6006

 
 
 
 

 
 

   حضور طالبات الفرقة الثانيةكشف 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (03)جلنة 

 مبادى االدارة المادة :
 

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ـــــماالســــــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد صفاء حسن اسماعيل حسن غازى 6280668688688060 6002

   مستجد عائشه صالح على محمد االبيض 6280668688688060 6002

   مستجد عبير بسرى محمود محمد سلطان 6280668688688608 6000

   مستجد عبير عبد الرحمن عبد العزيز على عكاشه 6280668688688626 6000

   مستجد عبير عصام السيد ابراهيم سعودى 6280668688688602 6088

   مستجد عبير وائل السعيد ابراهيم عزب 6280668688688666 6086

   مستجد عبير وائل عبدالفتاح حافظ 6280668688688686 6086

   مستجد براهيم عبدالفتاح احمدعزه ا 6280668688688822 6086

   مستجد عزيزة ابراهيم طه شرف 6280668688688060 6080

   مستجد الدسوقىالعليم عزيزة اسعد الشحات عبد  6280668688688600 6086

   مستجد عفاف عصام عامر كبكاب 6280668688688660 6082

تجدمس عال اسماعيل عبدالمنعم االلفى 6280668688688002 6082    

   مستجد عال السيد عادل احمد رخا 6280668688688620 6080

   مستجد علياء احمد عزت ابراهيم نصر 6280668688688802 6080

   مستجد عهد احمد على سليمان ابراهيم 6280668688688686 6068

   مستجد غادة عالءالدين رمزى زايد 6280668688688826 6066

   مستجد فاتن سعد عبد العزيز عبد الحى اللبيشى 6280668688688800 6066

   مستجد فاطمة غازى الشحات غازى احمد 6280668688688606 6066

   مستجد بدالنبى ابراهيم عبدالسالمنبيل عفاطمة  6280668688688660 6060

   مستجد فاطمه السيد المرسى بدران سعيد 6280668688688806 6066

   مستجد فاطمه حسام الدين مصطفى سعج ابوالمجد 6280668688688000 6062

   مستجد فاطمه حسنى محمد عبدالباقى عامر 6280668688688020 6062

   مستجد رضا عبدالرازق محمد بسيونىمه فاط 6280668688688606 6060

   مستجد فاطمه على عبدالسميع على احمد 6280668688688606 6060

   مستجد طمه على على عيد شم فا 6280668688688802 6068

   مستجد فاطمه محى طه عبدالعزيز سليمان 6280668688688662 6066

   مستجد مد مجاهدحامد محفاطمه نصر هللا  6280668688688006 6066

   مستجد فتحيه جمال احمد عبدالعاطى 6280668688688022 6066

   مستجد محمد لبنى السعيد ابراهيم مصباح 6280668608688228 6060

   مستجد لبنى سرحان احمد محمد سرحان 6280668688688688 6066

 
 
 
 

 
 

   حضور طالبات الفرقة الثانيةكشف 
  0202/0200العام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى 

 (03)جلنة 

 مبادى االدارة المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد لبنى محمد عبدالحليم محمد ودن 6280668688688026 6062

   مستجد ليلى احمد هاشم على الدرس 6280668688688626 6062

   مستجد ليلى جمال احمد يوسف مرزوق 6280668688688626 6060

   مستجد ليلى على صالح على الساكت 6280668688688600 6060

   مستجد محمد السيد عمرليلى عونى  6280668688688866 6068

   مستجد ماجدة محمد محمد ابراهيم شتا 6280668688688006 6066

   مستجد ير عبد المالكسمهانى  ماريان 6280668688688666 6066

   مستجد مارينا اميل مكرم لبيب بشارة 6280668688688060 6066

   مستجد مارينا ماهر اديب معوض يوسف 6280668688688620 6060

   مستجد ماهيتاب اشرف محمد مقبل احمد ابوالمجد 6280668688688666 6066

دتجمس ى نصرمايا وائل فكرى موس 6280668688688826 6062    

   مستجد مروه عادل عبد الواحد محمد داود 6280668688688828 6062

   مستجد مروه عبدالحليم السيد عبد الحليم عامر 6280668688688600 6060

   مستجد مريم ابراهيم السيد سليمان ابراهيم 6280668688688020 6060

   مستجد مريم احمد حسن على زيادة 6280668688688662 6008

   مستجد مريم السيد محسوب المرسى 6280668688688666 6006

   مستجد مريم حامد محمد على غانم 6280668688688626 6006

   مستجد حسن ابراهيم الدسوقى سعد مريم 6280668608688666 6006

   مستجد مريم رضا جمعه احمد محمد 6280668688688686 6000

   مستجد حمود الريفىمصطفى م مريم رضا 6280668688688026 6006

   مستجد مريم محروس سالمه ابراهيم الطراوى 6280668688688886 6002

   مستجد د الخطيبمريم وفدى خطاب على احم 6280668688688606 6002

   مستجد منار اسامة محمد مرسى خلف هللا 6280668688688006 6000

   مستجد قطب محمديد احمد منار قطب س 6280668688688666 6000

   مستجد منار ماهر عبده موسى المالح 6280668688688008 6068

   مستجد منال احمد محمد محمد يوسف 6280668688688662 6066

   مستجد منال سامح السيد محمد الزغبى 6280668688688000 6066

   مستجد منال وجيه المتولى محمد شعبان 6280668688688006 6066

   مستجد منة هللا سمير على ابراهيم 6280668688688606 6060

   مستجد منة هللا فوزى رضوان احمد عبد الرحمن 6280668688688882 6066

 
 
 
 

 
 

   لفرقة الثانيةحضور طالبات اكشف 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02)جلنة 

 ةمبادى االدار المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ـــماالســــــــــ الرقم الكــودى م
ة حالـ

 قيــدال

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد منة هللا يوسف عبد السميع يوسف 6280668688688866 6062

   مستجد عبد الجليل محمد ابو شادى منه هللا عنتر 6280668688688666 6062

دتجمس منه هللا وائل عبد المسعد عبد الرازق 6280668688688622 6060    

   مستجد منه محمد عريبه محمود عبدالال 6280668608688260 6060

   مستجد منى امين محسن على المصرى 6280668688688020 6028

   مستجد جى حافظمنى حسين احمد نا 6280668688688862 6026

   مستجد منى رمضان محمد عوض السيد عطا هللا 6280668688688660 6026

   مستجد منى عبد الجيد احمد عبد الجيد موسى 6280668688688800 6026

   مستجد منى فتحى على حسن الدعدر 6280668688688026 6020

جدمست منى محمد محمد عبدالهادى عيسى 6280668688688066 6026    

   مستجد مى حمدى شحات عبد الرؤف سعد 6280668688688602 6022

   مستجد النجارامد احمد مى محمد ح 6280668688688666 6022

   مستجد مى محمد عبد العظيم مصطفى لغا 6280668688688066 6020

   مستجد مى محمد محمود السيد صالح 6280668688688020 6020

   مستجد مياده السيد محمد الكفراوى 6280668688688608 6028

جدمست ميار كمال عبدالمحسن طلحه ابوطالب 6280668688688002 6026    

   مستجد ميان محرم عبدالحميد احمد سعد صحصاح 6280668688688066 6026

   مستجد نادية مصطفى مصطفى حسين خلف 6280668688688806 6026

   مستجد د محمد عبدالدايم ابراهيمنادين احم 6280668688688060 6020

دمستج ناديه سعد حسن عبداللطيف محمود عامر 6280668688688826 6026    

   مستجد ناديه محمد محمود مصطفى بديوى 6280668688688002 6022

   مستجد نانسى ابو زيد عبد العزيز عنتر ابوعيده 6280668688688620 6022

   مستجد محمد السعيد حسين النجار نانسى 6280668688688600 6020

   مستجد ناهد نجاح عبد الموجود احمد السيد 6280668688688600 6020

   مستجد ندا الحسينى مصطفى عبد المحسن 6280668688688860 6008

   مستجد ندا انور محمد السيد حامد 6280668688688682 6006

   مستجد السيد ابو منصورهندا صالح عبد الدايم  6280668688688086 6006

   مستجد ندا لطفى عاطف عبدالفتاح مسلم 6280668688688066 6006

   مستجد ندا هشام رمضان جاد 6280668688688868 6000

   مستجد ندى اسعد السعيد عبد السالم خضر 6280668688688066 6006

 
 
 
 
 

   حضور طالبات الفرقة الثانيةكشف 
  0202/0200لعام اجلامعى ا -الفصل الدراسى الثانى 

 (02)جلنة 
توقيع الطبلت  الطبلتتوقيع حالـة  االســـــــــــــم الرقم الكــودى م

 مبادى االدارة المادة :
  



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ثبلتسلين الستالمثب القيــد

   مستجد ندى ايمن كامل االمام احمد ياسين 6280668688688066 6002

   مستجد ندى حسن عبدالعزيز مصطفى 6280668688688602 6002

   مستجد ندى سعد عبدالعظيم البطاط 6280668688688606 6000

   مستجد زيد الفقىندى شريف سعيد ابوالي 6280668688688006 6000

   مستجد ندى عصام عبد الجواد الشبلى احمد 6280668688688626 6008

   مستجد ندى محمد منير عبدالعال 6280668688688660 6006

   مستجد هيمندى يونس رياض ابرا 6280668688688600 6006

   مستجد نرمين حماده محمد سرور 6280668688688686 6006

   مستجد مين سمير محمد عبد المجيد رضوانرن 6280668688688006 6000

   مستجد نرمين عيسى رافت عيسى البلتاجى 6280668688688622 6006

   مستجد نسرين صالح مهدى سالمة 6280668688688606 6002

   مستجد نشوى عبدهللا محمد على على البطل 6280668688688666 6002

   مستجد صطفى ابراهيمم فى محمدنغم مصط 6280668688688022 6000

   مستجد نهال جمال عبد الفتاح اسماعيل عيسى 6280668688688620 6000

   مستجد نهال خالد عبدالمجيد السيد حمده 6280668688688022 6888

   مستجد نهال صبرى مصطفى ادريس 6280668688688600 6886

   مستجد لىنوران هشام سعد سليم متو 6280668688688066 6886

   مستجد نورهان ابراهيم ابراهيم عبد الدايم 6280668688688022 6886

   مستجد نورهان احمد الذكير عبد الوهاب خيرهللا 6280668688688806 6880

   مستجد شرف محمد احمد ابراهيمنورهان ا 6280668688688606 6886

   مستجد هالسيد عيشنورهان البيلى عبدهللا محمد  6280668688688620 6882

   مستجد نورهان بسيونى بدير ابراهيم اللقانى 6280668688688626 6882

   مستجد نورهان شوكت محى الدين محمد 6280668688688602 6880

   مستجد ى عيد عبد العزيز حسننورهان صبر 6280668688688660 6880

جدمست محمد نورهان صبرى محروس عبد الفتاح 6280668688688606 6868    

   مستجد نورهان صالح ابراهيم ابو العنين 6280668688688626 6866

   مستجد نورهان عبدالخالق عبدالخالق عبدالخالق ابوسعده 6280668688688866 6866

   مستجد ورهان عبده على عبدالفتاح االشوحن 6280668688688862 6866

   مستجد وقىاحمد الدسنورهان عصام احمد  6280668688688020 6860

   مستجد نورهان فتح هللا محمد ابراهيم غنام 6280668688688666 6866

 
 
 
 
 

 
  طالبات الفرقة الثانيه  حضوركشف 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02)جلنة 

حالـة  االســـــــــــــم الكــودى الرقم م
توقيع الطبلت 

 مثبالستال

طبلت توقيع ال

 تسلينثبل

 مبادى االدارة المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 القيــد

   مستجد نورهان كامل السيدعشرى سيد احمد 6280668688688866 6862

   مستجد نورهان مامون رفعت مامون ابراهيم 6280668688688600 6862

   مستجد عبدالمعطى غازىنورهان محمد ابراهيم  6280668688688062 6860

   مستجد راحمد النجانورهان منتصر محمد  6280668688688060 6860

   مستجد نيرة احمد محمد احمد عالم 6280668688688660 6868

   مستجد نيره احمد ممدوح احمد سليم 6280668688688826 6866

   مستجد هاجر ابراهيم ابراهيم الدسوقى 6280668688688666 6866

   مستجد هاجر ابراهيم محمود احمد الشبيتى 6280668688688608 6866

   مستجد هاجر اشرف على على شرف 6280668688688668 6860

   مستجد هاجر حلمى زكريا طلبة الصاوى 6280668688688800 6866

   مستجد هاجر طارق محمد محمد السيد الخواجه 6280668688688608 6862

   مستجد هاجر عبد الحميد عبد الحميد محمد الغنام 6280668688688060 6862

   مستجد هاجر على حمزه على عبد السالم 6280668688688008 6860

   مستجد هاجر كرم عبدالغفار عبدربه 6280668688688022 6860

   مستجد هاجر محمد عبد الرحمن قطب ابو شنب 6280668688688682 6868

   مستجد هاجر محمد عدلى محمد خليفه 6280668688688002 6866

   مستجد ىد حامد الهنداوود حاممحم هاجر 6280668688688666 6866

   مستجد هاجر ياسين محمد عطيه 6280668688688062 6866

   مستجد هاله ايهاب السيد عبد الفتاح 6280668688688862 6860

   مستجد نشاوىهانم يوسف محمد يوسف القر 6280668688688620 6866

   مستجد هايدى ايهاب عاطف صقر 6280668688688666 6862

   مستجد هايدى مدحت فؤاد ابراهيم نصار 6280668688688620 6862

   مستجد هايدى مهدى عبدالمنعم محمد جادو 6280668688686866 6860

   مستجد هدى احمد عبد المنعم محمد عليبه 6280668688688866 6860

   مستجد هدى الشحات نصر محمود الصيفى 6280668688688606 6808

   مستجد هدى طارق بدير ابو اليزيد شريف 6280668688688806 6806

   مستجد هدى عطيه عطيه متولى 6280668688688666 6806

   مستجد هدى محروس عبد العزيز محمود زيدان 6280668608688206 6806

   مستجد احمد موسى عبدهللا احمد حسنين هدير 6280668688688826 6800

   مستجد ىمد على على يحيهاب محر اهدي 6280668688688622 6806



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  طالبات الفرقة الثانيه  حضوركشف 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02)جلنة 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

قيع الطبلت تو

 ثبلتسلين

بدالعظيم ابو العطا حمد محمد عهمت محمود ا 6280668688688606 6802
 والاب

 مستجد
  

   مستجد هناء ايمن على راشد شعوط 6280668688688020 6802

   مستجد هناء عبدهللا محمد الحوت 6280668688688666 6800

   مستجد هند عنتر مختار احمد النيل 6280668688688626 6800

   مستجد رعىهنية حامد عبدالرازق الب 6280668688688606 6868

   مستجد ورده حلمى عبدالفتاح احمد غازى 6280668688688686 6866

   مستجد وفاء السيد عبدالجواد السيد اسماعيل 6280668688688800 6866

   مستجد وفاء جميل عبد الفتاح طلبة محمد 6280668688688666 6866

تجدسم وفاء وليد محمد يوسف سعد الجلدة 6280668688688668 6860    

   مستجد يارا سعيد بسيونى بسيونى الصعيدى 6280668688688860 6866

   مستجد يارا عبد الجيد كمال عبد الجيد 6280668688688666 6862

   مستجد ياسمين احمد مصطفى قطب نجم 6280668688688068 6862

   مستجد ياسمين خالد حسن عبدالرحمن حسن 6280668688688060 6860

   مستجد ياسمين سالم محمود صادق سليمان 6280668688688626 6860

   مستجد ياسمين صبحى محمد محمد المناخلى 6280668688688062 6828

   مستجد يمنى محمد احمد سالمه على 6280668688688862 6826

   مستجد مود احمد بدر احمد الصباغيمنى مح 6280668688688666 6826

   باق لسالم حسينمد عبد ااشراق مح 6280668608688268 6826

   باق االء محمد محمد عباس 6280668608688662 6820

   باق اناسيمون امير فهيم اسكندر 6280668608688202 6826

   باق ايه محمد السيد جمعه احمد 6280668608688286 6826

 مبادى االدارة المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  طالبات الفرقة الثانيه  رحضوكشف 
  0202/0200م اجلامعى العا -الفصل الدراسى الثانى 

 (32)جلنة 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   باق خلود خالد تاج الدين محمد حجازى 6280668608688060 6822

   باق ن عصام احمد محمد حسنروا 6280668608688260 6806

   باق الحق ابراهيم شلبىعبد ساره 6280668608688286 6806

   باق سلوى محمد الصفصافى الشربينى 6280668608688068 6802

   باق لمياء على محمد حسن عثمان حسن 6280668608688066 6808

   باق نهال حمادة محمد مرسى القصاص 6280668608688006 6800

1خارجمن ال هادىسلمى صابر بسيونى عبد ال 6280668608688060 6686    

1من الخارج فاطمه البسيونى مصطفى رمضان 6280668608688600 6686    

1من الخارج ندا ابراهيم محمد سليمان محمد 6280668608688066 6686    

 

 مبادى االدارة ة :الماد

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  طالبات الفرقة الثانيه  حضوركشف 
  0202/0200اجلامعى العام  -الفصل الدراسى الثانى 

 (32)جلنة 

 ـمــــــــاالســــ ىالرقم الكــود م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

310
6 

من  نيره سند السيد عبدالمقصود 6280668628688662

1الخارج  
  

 

 مبادى االدارة المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02)جلنة 

 ــــمـــــــســاال الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابتسام شريف محمد احمد العشماوى 6280668688688066 6262

   مستجد احالم السيد الجوهرى ابراهيم 6280668688688820 6262

   مستجد مد اسماعيلاحالم جمال اح 6280668688688866 6260

   مستجد اسراء ابراهيم السيد ابو اليزيد النقيطى 6280668688688606 6260

   مستجد اسراء اشرف يوسف ابوالعنين 6280668688688662 6228

   مستجد اسراء الحسينى محمد ابراهيم عبد السالم 6280668688688862 6226

   مستجد زق جاويشاسراء السيد احمد ر 6280668688688006 6226

   مستجد اسراء انور مختار احمد الجزايرلى 6280668688688662 6226

   مستجد اسراء جمال ابراهيم محمد عبد الباقى 6280668688688660 6220

   مستجد اسراء جمعه سعد عبد الجليل السيد 6280668688688602 6226

   مستجد هيم ابويدكاسراء رضا محمد محمد ابرا 6280668688688002 6222

   مستجد اسراء شعبان اسماعيل شلبى 6280668688688886 6222

   مستجد اسراء عادل عبدالحى عبداللطيف محمد 6280668688688606 6220

   مستجد اسراء عبد الجواد فتحى عبد الجواد عصر 6280668688688082 6220

   مستجد الهابطاسراء عبد هللا توفيق على  6280668688688060 6228

   مستجد اسراء عصام الدين مصطفى محمد ليمونه 6280668688688020 6226

   مستجد اسراء مجدى حيدر ابراهيم زيدان 6280668608688228 6226

   مستجد اسراء مجدى مصطفى راغب عطية 6280668688688066 6226

   جدمست اسراء محمد ابراهيم السيد يوسف 6280668688688860 6220

   مستجد باس الصاوىمحمد عاسراء  6280668688688602 6226

   مستجد اسراء محمد عبدالمنعم االلفى 6280668688688666 6222

   مستجد اسراء محمد محمود بسيونى السنهورى 6280668688688002 6222

   مستجد اسراء ناصر عبد الفتاح على حسن 6280668688688620 6220

   مستجد رقاوىد احمد الشاسالم رفعت احم 6280668688688008 6220

   مستجد اسماء ابراهيم عبدهللا حسن فايد 6280668688688000 6208

   مستجد اسماء احمد انيس محمود محمد 6280668688688680 6206

   مستجد اسماء ايهاب محمد ناصف على 6280668688688666 6206

   مستجد ال محمد الفقىاسماء جم 6280668688688000 6206

   مستجد اسماء حامد محمود محمد بدر 6280668688688068 6200

   مستجد اسماء طلعت سيداحمد محمد سالم 6280668688688006 6206

 مبادى البحث العلمى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية   
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02)جلنة 

 ــماالســـــــــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 ــدالقي

 الطبلتتوقيع 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد اسماء عبد هللا عبده سيد احمد زيان 6280668688688000 6202

   مستجد اسماء محمد سعد عبد القادر ابوشعير 6280668688688062 6202

   مستجد اسماء مصطفى طه ابراهيم حسن 6280668688688622 6200

   مستجد على محمد الطباخمصطفى اسماء  6280668688688866 6200

   مستجد اسماء مصطفى محمود السعيد كرد 6280668688688820 6208

   مستجد اسماء نبيل فتحى توفيق 6280668688688868 6206

   مستجد اسماء نجاح عبد الجليل الجزار 6280668688688006 6206

   مستجد ماعيل محمدوهدان زكريا اساسماء  6280668688688086 6206

   مستجد اسماء ياسر عبدالجواد فتح هللا عصر 6280668688688066 6200

   مستجد اشرقت فؤاد ابراهيم حسن 6280668688686862 6206

   مستجد اشرقت فرج عبد العزيز احمد عطيه 6280668688688000 6202

دمستج بد العزيزاالء احمد عبد ربه ع 6280668688688060 6202    

   مستجد االء احمد محمد ابو الوفا رضوان 6280668688688666 6200

   مستجد االء اسامه محمود محمود سبع 6280668688688026 6200

   مستجد االء اشرف عبدالحميد على دعبس 6280668688688866 6288

   مستجد االء اشرف محمد احمد اسماعىل 6280668688688026 6286

   مستجد االء جمال حمزه على الجمال 6280668608688206 6286

   مستجد االء حسام محمد حسن احمد االشمونى 6280668688688822 6286

   مستجد االء خالد محمد جالل نصر الريفى 6280668688688668 6280

   مستجد االء راضى محمد الشعراوى 6280668688688820 6286

   مستجد صبحى احمد عل االء رضا 6280668608688002 6282

   مستجد االء سمير عبد الونيس محمود غراب 6280668688688882 6282

   مستجد االء عبد الباسط محمد عبد الاله على رخا 6280668688688660 6280

   مستجد االء عبد الرازق عبدالواحد احمد يوسف 6280668608688606 6280

   مستجد نشارران على الاالء على عس 6280668688688080 6268

   مستجد االء على محمد اسماعيل غازى 6280668688688062 6266

   مستجد االء محفوظ سعد حسن االعرج 6280668688688022 6266

   مستجد االء محمد ابراهيم ابراهيم عبيدى 6280668688688626 6266

   مستجد واالء محمد احمد عمر 6280668688688068 6260

   مستجد االء محمد صالح صبحى عبده الجمل 6280668688688088 6266

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مبادى البحث العلمى المادة : كشف حضور طالبات الفرقة الثانية   
 

 مبادى البحث العلمى المادة :

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02)جلنة 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد االء محمد فاروق محمدالكاشف 6280668688688028 6262

   مستجد االء محمود ابراهيم عوض الهيبى 6280668688688662 6262

   مستجد االء ياسر محمد عبداللطيف مصباح 6280668688688806 6260

   مستجد الشيماء عبدالباسط طه الحسينى عبده 6280668688688062 6260

   مستجد الشيماء عمرو عيد محمد شبانه 6280668688688860 6268

   مستجد الشيماء محمود جمال الدين على المغازى 6280668688688800 6266

   مستجد امال محمد محمد مصطفى مرعى 6280668688688662 6266

   مستجد امل رياض ابراهيم خليل جاد هللا 6280668688688026 6266

   مستجد ن شرفلوهاب حسامل عبدا 6280668688688002 6260

   مستجد امل عزيز عبدالغنى عبدالعزيز 6280668688688020 6266

   مستجد امنية ابراهيم السيد ابراهيم جاد هللا 6280668688688606 6262

   مستجد امنيه امين امين راغب الطيب 6280668688688666 6262

   مستجد هلستار مومياامنيه شاكر عبد  6280668688688000 6260

   مستجد امنيه شعبان محمد يوسف بلتاجى 6280668688688062 6260

   مستجد امنيه عادل عبدالمطلب حموده عبدالسيد 6280668688688620 6268

   مستجد امنيه عبد الفتاح حمدى عبد الفتاح قطب 6280668688688822 6266

تجدسم ينى سرورسامنيه فرج حماده ح 6280668688688680 6266    

   مستجد امنيه ماهر ابوزيد بسيونى 6280668688688066 6266

   مستجد امنيه محمد مبروك عبدالغفارابوالعال 6280668688688860 6260

   مستجد امنيه موسى عبدالرازق عبدالرحمن 6280668688688806 6266

دمستج اميرة محمد محمود على الفار 6280668688688686 6262    

   مستجد اميره عبدالمنعم السيد محمد 6280668688688660 6262

   مستجد اميره محمود فخرالدين محمود الطباخ 6280668688688066 6260

   مستجد ايمان ابراهيم ابراهيم السيد عابد 6280668688688880 6260

   مستجد ايمان ابراهيم محمد ابراهيم عوض 6280668688688066 6208

   مستجد ايمان ابراهيم محمد احمد محمد الصعيدى 6280668688688860 6206

   مستجد ايمان اسماعيل الشربينى احمد الشربينى 6280668688688806 6206

   مستجد ايمان اسماعيل عباده فتح هللا العجمى 6280668688688662 6206

ستجدم ايمان السعودى محمد حامد الدلتونى 6280668688688866 6200    

   مستجد ايمان المتولى المغاورى المتولى البسطويسى 6280668688688620 6206

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 مبادى البحث العلمى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02)جلنة 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

الطبلت يع توق

 ينلتسلثب

   مستجد ايمان ايمن السيد على عطيه 6280668688688660 6202

   مستجد ايمان ايمن مصطفى ابراهيم الدمياطى 6280668688688606 6202

   مستجد ايمان حسن عبد المنعم عبد الغفار مكاوى 6280668688688660 6200

تجدسم د الشرقاوىايمان حمدى اسماعيل السي 6280668688688066 6200    

   مستجد ايمان سمير اسماعيل محمد الجيزاوى 6280668688688820 6268

   مستجد ايمان صبرى طه الخويسكى 6280668688688602 6266

   مستجد ايمان عادل ابراهيم محمد خطاب 6280668688688000 6266

تجدسم ايمان ماجد ابو زيد ابراهيم العسكرى 6280668688688026 6266    

   مستجد ايمان محمود على عبد القادر 6280668688688628 6260

   مستجد ايمان ياسر عبد السالم ابو العنين 6280668688688686 6266

   مستجد ايمان ياسر عبدالمنعم عطيه مرعى 6280668688688860 6262

   مستجد ايه التابعى حافظ عبد السالم عتمان 6280668688688600 6262

   مستجد ايه خليل عطيه حسن الصروه 6280668688688062 6260

   مستجد ايه رشاد زايد على مروان 6280668688688066 6260

   مستجد ايه عبد الشفيع عبد هللا خليل 6280668688688008 6228

   مستجد ايه عبد العاطى عبد العاطى ابراهيم زيدان 6280668688688862 6226

   مستجد فاروق ابراهيم دعبس مكر ايه 6280668688688006 6226

   مستجد ايه محمد احمد يونس 6280668688688600 6226

   مستجد اىه محمد عباس غنىه 6280668688688626 6220

   مستجد ايه محمد عبدالحميد برهام 6280668688688020 6226

جدمست ايه محمد محمد عبد الرحمن فواز 6280668688688080 6222    

   مستجد ايه محمود محمود عبد المجيد الكاشف 6280668688688006 6222

   مستجد بسنت ايمن اسماعيل محمد اسماعيل 6280668688688602 6220

   مستجد بسنت سليمان محمد سليمان منصور 6280668688688000 6220

جدمست تغريد توفيق عبدالحميد عبدالسالم صالح 6280668688688668 6228    

   مستجد تقى صالح سليم محمد فواد اسماعيل على جاد 6280668608688262 6226

   مستجد تقى محمد انور محمد سليم 6280668688688808 6226

   مستجد ثريا جمعه محمد يوسف ابوحطب 6280668688688880 6226

   مستجد جاسمين جمال فهمى احمد فرحات 6280668688688662 6220

   مستجد نه ابراهيم عبد الغنى ابراهيم القصاصج 6280668688688006 6226

 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02)جلنة 
 مبادى البحث العلمى : المادة

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد عبد الرحمن رمضان حمودهجهاد رمضان  6280668688688860 6222

   مستجد جهاد عبدالحميد السيد ابوبكر 6280668688688066 6222

   مستجد جيهان احمد محمود محمد طبنجة 6280668688688800 6220

   مستجد حبيبة عالء السيد محمد يوسف 6280668688688866 6220

جدمست حسن على شرف علىحبيبه ا 6280668688688026 6208    

   مستجد حبيبه السيد جابر محمد السيد 6280668688688086 6206

   مستجد حبيبه سمير على محمد سلطان 6280668688688860 6206

   مستجد حبيبه طه السيد حسن عمر 6280668688688026 6206

   مستجد حبيبه هشام بسيونى على شعوط 6280668688688068 6200

   مستجد حسناء سالمة رمضان ابو البقا 6280668688688060 6206

   مستجد حنان عبد السالم احمد عبد المقصود الشوبرى 6280668688688068 6202

   مستجد حنان على على زيدان بريك 6280668688688602 6202

   مستجد حنان نبيل عسران احمد عامر 6280668688688622 6200

   مستجد ى مرعى مخيمرحنين احمد مرع 6280668688688666 6200

   مستجد حنين ايهاب احمد عثمان حسن 6280668688688866 6208

   مستجد حنين حسنى ابراهيم عبدهللا الشي  6280668688688662 6206

   مستجد حنين عبدالروؤف محمد محمد المغربى 6280668688688662 6206

   مستجد بواليزيد الشرقاوىم المهدى اعبد الحليحنين عمر  6280668688688060 6206

   مستجد حياة احمد محمد الفقى 6280668688688026 6200

   مستجد خلود خالد عبدالرحمن الدسوقى ابوزيد 6280668688688662 6206

   مستجد خلود خزعل اسماعيل اسماعيل ابراهيم 6280668688688808 6202

   مستجد على نوايه رازق عبدالمحسنعبدالخلود  6280668688688660 6202

   مستجد داليا سامح محروس عبد الحميد محمد 6280668688688802 6200

   مستجد داليا محمد السيد السمان محمود 6280668688686866 6200

   مستجد داليا محمود عبدالتواب عبده ابوحطب 6280668688688026 6088

   مستجد عبده لنبى محمد محمدعبد ادعاء  6280668608688200 6086

   مستجد دنيا بالل سعد حسن البالصى 6280668688688686 6086

   مستجد دنيا عادل فوزى عبده دياب 6280668608688260 6086

   مستجد دنيا على السيد محمد النواصره 6280668688688828 6080

   مستجد زالهيم ابراهيم غدنيا محمد ابرا 6280668688688022 6086

 
 
 
 
 

 
 ضور طالبات الفرقة الثانية كشف ح

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02)جلنة 

 مبادى البحث العلمى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

دتجمس الدسوقى علىدنيا محمد احمد  6280668688688662 6082    

   مستجد محمود عالء الدين على محموددنيا  6280668688688660 6082

   مستجد دنيا محمود فتحى على مقلد 6280668688688008 6080

   مستجد دنيا مدحت عزت احمد ابو ستيت 6280668688688066 6080

دتجمس دنيا مرعى ابراهيم محمود على يوسف 6280668688688806 6068    

   مستجد صاوىدنيا ناصر الصاوى ال 6280668688688666 6066

   مستجد دنيا ناصر عبد اللطيف محمد النحاس 6280668688688866 6066

   مستجد دنيا ياسر محمد احمد منصور ابو قوره 6280668688688066 6066

   مستجد دينا حماده على عبد النبى جاويش 6280668688688668 6060

تجدمس دينا سامح خليل محمد سلطان 6280668688688660 6066    

   مستجد ذكرى عباس محمد عباس 6280668688688860 6062

   مستجد رؤى عالء ابراهيم عبد العاطى جنيدى 6280668688688626 6062

   مستجد رانيا يوسف عبدالقادر شرف الدين 6280668688688826 6060

   مستجد حمادة خليف اب حمادة محمدبر 6280668688688062 6060

   مستجد رباب عبد الرازق السيد ابراهيم سويد 6280668688688626 6068

   مستجد رحمة احمد محمد محمد بدوى 6280668688688628 6066

   مستجد رحمة بكر ابراهيم محمد صوابى 6280668688688662 6066

تجدسم المجيد النمررحمة رضا محمد عبد  6280668688688680 6066    

   مستجد احمد سعد عبد الرحمن دحدوح رحمه 6280668688688866 6060

   مستجد رحمه جمعه مصطفى محمد سالم 6280668688688006 6066

   مستجد رحمه حسانين حسين عطيه 6280668688688600 6062

   مستجد رحمه عبد الفتاح السعيد على سليمان 6280668688688688 6062

   مستجد حسن الشعراوىرحمه محمود محمد عبد الم 6280668688688060 6060

   مستجد رحمه هانى السيد عمر يوسف 6280668688688806 6060

   مستجد رفيدة رضا عيد احمد سليم 6280668688688806 6068

   مستجد رقيه ممدوح احمد عيسى الغبارى 6280668688688026 6066

   مستجد شفيق خطابن احمد رنا ايم 6280668688688020 6066

   مستجد رنا رضا محمد ابراهيم خليفه 6280668688688660 6066

   مستجد رنا محمود مصطفى ابو اليزيد 6280668688688062 6060

   مستجد رهف عصام الدين نور الدين عبدهللا المزين 6280668688688028 6066

 
 
 
 

 
 

 الثانية   كشف حضور طالبات الفرقة
  0202/0200العام اجلامعى  -دراسى الثانى ل الالفص

 (00)جلنة 

 علمىمبادى البحث ال المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد روان احمد رمضان ياسين 6280668688688862 6062

   مستجد يم فهمى فرحانهروان السيد ابراه 6280668688688026 6062

   مستجد حسين العتربىروان سامى العتربى  6280668688688806 6060

   مستجد روان عبدالفتاح سليم بركات النحاس 6280668688688660 6060

   مستجد روان على ابراهيم على حسن حجازى 6280668688688608 6008

   مستجد عزيز شلبىروان محمد مصطفى عبد ال 6280668688688028 6006

   مستجد لفتاح عبدالكريمروان وليد عبدالنبى عبدا 6280668688688006 6006

   مستجد روان ياسر نور الدين عبد هللا المزين 6280668688688080 6006

   مستجد رويدة سامى سعيد عبدالقادر 6280668688686866 6000

دمستج م الششتاوىريناده محمد عبد المنع 6280668688688606 6006    

   مستجد ريهاد كمال احمد جاويش 6280668688688886 6002

   مستجد زهراء عطيه السيد محمد يحى 6280668688688628 6002

   مستجد زيزى مجدى محمد ابراهيم حموده 6280668688688666 6000

   مستجد سارة احمد عبدالفتاح محمد لطفى الموجى 6280668688688660 6000

   مستجد سارة سعيد محمد احمد محمد 6280668688688666 6068

   مستجد ساره السيد بدير الشناوى 6280668688688006 6066

   مستجد ساره سمير محمد عباس الرحمانى 6280668688688066 6066

   مستجد ساره عبد الغفار على مغربى على 6280668688688860 6066

   مستجد قلدسعد ابواليزيد مساره عبدالحكيم  6280668688686860 6060

   مستجد ساره عبدالوهاب ابراهيم العزب حماد 6280668688688666 6066

   مستجد ساره مجدى شفيق محمد اسماعيل 6280668688688820 6062

   مستجد ساره محمد السعيد محمد حموده 6280668688688022 6062

   مستجد ابو عساكر ابراهيمود محمد ساره محم 6280668688688620 6060

   مستجد طفى محمد مصطفى الشابورىساره مص 6280668688688880 6060

   مستجد سالمه السعيد فوزى احمد موسى 6280668688688660 6028

   مستجد ساميه اسامه السيد محمد حمزاوى 6280668688688086 6026

   مستجد العزبىساميه حماده محمد  6280668688688668 6026

   مستجد ساندى سعد موريس جرجس 6280668688688600 6026

   مستجد سجى احمد عبد المجيد مبروك ابو غراره 6280668688688606 6020

   مستجد سحر جمال ابراهيم محمد حسن 6280668688688622 6026

 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200لعام اجلامعى ا -الفصل الدراسى الثانى 

 (00)جلنة 

 مبادى البحث العلمى لمادة :ا

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 ــدالقي

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد سحر سامى عبد العاطى احمد حجازى 6280668688688620 6022

   مستجد سعاد ايمن اسماعيل عبدالعزيز بكر 6280668688688660 6022

   مستجد سعاد طلحة محمد على متولى الحداد 6280668688688800 6020

   مستجد سلمى احمد قرش احمد المصرى 6280668688688026 6020

   مستجد سلمى حاتم شحاته عبد الرحمن محمد 6280668608688200 6028

   مستجد سلمى خالد يوسف السيد احمد 6280668688688628 6026

   مستجد مد على راجحسلمى رضا مح 6280668688688826 6026

   مستجد حمدسلمى عصام فتحى مزيد م 6280668608688060 6026

   مستجد سلمى فتحى سعد عبدالرحمن سرور 6280668688688680 6020

   مستجد سلوى محمد محمد عبد المالك شتا 6280668688688666 6026

تجدسم سماح سعد سعد دحروج 6280668688688666 6022    

   مستجد سماح محمود عبدالسالم محمود عبد السالم 6280668688688602 6022

   مستجد سماح مصطفى فكرى يوسف المنياوى 6280668688688660 6020

   مستجد سمر منصور عبدالسالم ابراهيم حسن 6280668688688006 6020

   مستجد سميحة بدر محمد عبدالوهاب محمد بدر 6280668688688600 6008

   مستجد سميه مصطفى صالح عباس االشوح 6280668688688866 6006

   مستجد سناء مسعد مصطفى محمود البنا 6280668688688868 6006

   مستجد سهام شرف الدين على شرف الدين 6280668688688680 6006

   مستجد سهير رجب محمد رمضان 6280668688688660 6000

   مستجد يوسف المتولىالسيد على  سهيله السيد 6280668688688662 6006

   مستجد محمد عبدالرؤف تهامى سهيله بدر 6280668688688600 6002

   مستجد سوسن السيد صبرى اسماعيل يحيى 6280668688688802 6002

   مستجد شروق اشرف احمد حجاج 6280668608688606 6000

   مستجد بدر حمددالمحسن سيد اشروق عاشور عب 6280668688688026 6000

تجدمس شروق موافى عبدالمجيد حامد 6280668688688802 6008    

   مستجد شهد محمد السيد بسيونى سعيد 6280668688688862 6006

   مستجد شيماء اشرف محمود محمد شحاته 6280668688688822 6006

   مستجد االبيارى شيماء عصام الدين محمد محمد على 6280668688688666 6006

   مستجد شيماء محمد حسين محمد القاضى 6280668688688800 6000

   مستجد صفا عبد المنعم محمد السيد على قوره 6280668688688666 6006

 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (03)جلنة 

 مبادى البحث العلمى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ـــماالســــــــــ دىالرقم الكــو م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد صفاء حسن اسماعيل حسن غازى 6280668688688060 6002

   مستجد عائشه صالح على محمد االبيض 6280668688688060 6002

   مستجد عبير بسرى محمود محمد سلطان 6280668688688608 6000

   مستجد عبير عبد الرحمن عبد العزيز على عكاشه 6280668688688626 6000

   مستجد ام السيد ابراهيم سعودىعبير عص 6280668688688602 6088

   مستجد عبير وائل السعيد ابراهيم عزب 6280668688688666 6086

   مستجد عبير وائل عبدالفتاح حافظ 6280668688688686 6086

   مستجد دالفتاح احمداهيم عبعزه ابر 6280668688688822 6086

   مستجد عزيزة ابراهيم طه شرف 6280668688688060 6080

   مستجد عزيزة اسعد الشحات عبد العليم الدسوقى 6280668688688600 6086

   مستجد عفاف عصام عامر كبكاب 6280668688688660 6082

دمستج لمنعم االلفىعال اسماعيل عبدا 6280668688688002 6082    

   مستجد عال السيد عادل احمد رخا 6280668688688620 6080

   مستجد علياء احمد عزت ابراهيم نصر 6280668688688802 6080

   مستجد عهد احمد على سليمان ابراهيم 6280668688688686 6068

   مستجد غادة عالءالدين رمزى زايد 6280668688688826 6066

   مستجد تن سعد عبد العزيز عبد الحى اللبيشىاف 6280668688688800 6066

   مستجد لشحات غازى احمدفاطمة غازى ا 6280668688688606 6066

   مستجد فاطمة نبيل عبدالنبى ابراهيم عبدالسالم 6280668688688660 6060

   مستجد فاطمه السيد المرسى بدران سعيد 6280668688688806 6066

   مستجد فاطمه حسام الدين مصطفى سعج ابوالمجد 6280668688688000 6062

   مستجد حمد عبدالباقى عامرفاطمه حسنى م 6280668688688020 6062

   مستجد فاطمه رضا عبدالرازق محمد بسيونى 6280668688688606 6060

   مستجد فاطمه على عبدالسميع على احمد 6280668688688606 6060

   مستجد ى على عيد شم ه علفاطم 6280668688688802 6068

   مستجد فاطمه محى طه عبدالعزيز سليمان 6280668688688662 6066

   مستجد فاطمه نصر هللا حامد محمد مجاهد 6280668688688006 6066

   مستجد فتحيه جمال احمد عبدالعاطى 6280668688688022 6066

   مستجد حمدمصباح مد ابراهيم لبنى السعي 6280668608688228 6060

   مستجد لبنى سرحان احمد محمد سرحان 6280668688688688 6066

 
 
 
 
 

 
 ر طالبات الفرقة الثانية  كشف حضو

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (03)جلنة 

 لبحث العلمىمبادى ا المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 مثبالستال

توقيع الطبلت 

 لتسلينثب

   مستجد لبنى محمد عبدالحليم محمد ودن 6280668688688026 6062

   مستجد احمد هاشم على الدرس ليلى 6280668688688626 6062

   مستجد ليلى جمال احمد يوسف مرزوق 6280668688688626 6060

   مستجد ليلى على صالح على الساكت 6280668688688600 6060

   مستجد ليلى عونى محمد السيد عمر 6280668688688866 6068

   مستجد ماجدة محمد محمد ابراهيم شتا 6280668688688006 6066

   مستجد ماريان هانى سمير عبد المالك 6280668688688666 6066

   مستجد مارينا اميل مكرم لبيب بشارة 6280668688688060 6066

   مستجد ض يوسفنا ماهر اديب معوريما 6280668688688620 6060

   مستجد ماهيتاب اشرف محمد مقبل احمد ابوالمجد 6280668688688666 6066

   مستجد مايا وائل فكرى موسى نصر 6280668688688826 6062

   مستجد مروه عادل عبد الواحد محمد داود 6280668688688828 6062

   مستجد امرم عالسيد عبد الحليمروه عبدالحليم  6280668688688600 6060

   مستجد مريم ابراهيم السيد سليمان ابراهيم 6280668688688020 6060

   مستجد مريم احمد حسن على زيادة 6280668688688662 6008

   مستجد مريم السيد محسوب المرسى 6280668688688666 6006

دمستج مريم حامد محمد على غانم 6280668688688626 6006    

   مستجد مريم حسن ابراهيم الدسوقى سعد 6280668608688666 6006

ستجدم مريم رضا جمعه احمد محمد 6280668688688686 6000    

   مستجد مريم رضا مصطفى محمود الريفى 6280668688688026 6006

   مستجد مريم محروس سالمه ابراهيم الطراوى 6280668688688886 6002

   مستجد احمد الخطيب خطاب على مريم وفدى 6280668688688606 6002

   مستجد منار اسامة محمد مرسى خلف هللا 6280668688688006 6000

   مستجد منار قطب سيد احمد قطب محمد 6280668688688666 6000

   مستجد منار ماهر عبده موسى المالح 6280668688688008 6068

تجدسم حمد يوسفد محمد ممنال احم 6280668688688662 6066    

   مستجد منال سامح السيد محمد الزغبى 6280668688688000 6066

   مستجد وجيه المتولى محمد شعبانمنال  6280668688688006 6066

   مستجد منة هللا سمير على ابراهيم 6280668688688606 6060

   مستجد حمنمنة هللا فوزى رضوان احمد عبد الر 6280668688688882 6066

 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02)جلنة 

 مبادى البحث العلمى المادة :

 
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد سفمنة هللا يوسف عبد السميع يو 6280668688688866 6062

   مستجد منه هللا عنتر عبد الجليل محمد ابو شادى 6280668688688666 6062

   مستجد عبد الرازق منه هللا وائل عبد المسعد 6280668688688622 6060

   مستجد منه محمد عريبه محمود عبدالال 6280668608688260 6060

   مستجد منى امين محسن على المصرى 6280668688688020 6028

   مستجد منى حسين احمد ناجى حافظ 6280668688688862 6026

   مستجد منى رمضان محمد عوض السيد عطا هللا 6280668688688660 6026

   مستجد منى عبد الجيد احمد عبد الجيد موسى 6280668688688800 6026

   مستجد منى فتحى على حسن الدعدر 6280668688688026 6020

   مستجد محمد عبدالهادى عيسى محمدمنى  6280668688688066 6026

   مستجد مى حمدى شحات عبد الرؤف سعد 6280668688688602 6022

   مستجد مى محمد حامد احمد النجار 6280668688688666 6022

   مستجد مى محمد عبد العظيم مصطفى لغا 6280668688688066 6020

تجدسم السيد صالحمحمود  مى محمد 6280668688688020 6020    

   مستجد مياده السيد محمد الكفراوى 6280668688688608 6028

   مستجد حه ابوطالبميار كمال عبدالمحسن طل 6280668688688002 6026

   مستجد ميان محرم عبدالحميد احمد سعد صحصاح 6280668688688066 6026

   مستجد ين خلفنادية مصطفى مصطفى حس 6280668688688806 6026

   مستجد نادين احمد محمد عبدالدايم ابراهيم 6280668688688060 6020

   مستجد حمود عامرناديه سعد حسن عبداللطيف م 6280668688688826 6026

   مستجد ناديه محمد محمود مصطفى بديوى 6280668688688002 6022

   مستجد تر ابوعيدهنانسى ابو زيد عبد العزيز عن 6280668688688620 6022

   مستجد نانسى محمد السعيد حسين النجار 6280668688688600 6020

   مستجد د السيدناهد نجاح عبد الموجود احم 6280668688688600 6020

   مستجد ندا الحسينى مصطفى عبد المحسن 6280668688688860 6008

دمستج ندا انور محمد السيد حامد 6280668688688682 6006    

   مستجد ندا صالح عبد الدايم السيد ابو منصوره 6280668688688086 6006

دمستج ندا لطفى عاطف عبدالفتاح مسلم 6280668688688066 6006    

   مستجد ندا هشام رمضان جاد 6280668688688868 6000

   مستجد ندى اسعد السعيد عبد السالم خضر 6280668688688066 6006

 
 
 
 
 

 لثانية  البات الفرقة اضور طكشف ح
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02)جلنة 

 مبادى البحث العلمى المادة :

 
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

لطبلت توقيع ا

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ندى ايمن كامل االمام احمد ياسين 6280668688688066 6002

   مستجد ز مصطفىعبدالعزيندى حسن  6280668688688602 6002

   مستجد ندى سعد عبدالعظيم البطاط 6280668688688606 6000

   مستجد يد الفقىندى شريف سعيد ابواليز 6280668688688006 6000

   مستجد ندى عصام عبد الجواد الشبلى احمد 6280668688688626 6008

   مستجد النير عبدالعندى محمد م 6280668688688660 6006

   مستجد ندى يونس رياض ابراهيم 6280668688688600 6006

   مستجد نرمين حماده محمد سرور 6280668688688686 6006

   مستجد نرمين سمير محمد عبد المجيد رضوان 6280668688688006 6000

   مستجد نرمين عيسى رافت عيسى البلتاجى 6280668688688622 6006

   مستجد نسرين صالح مهدى سالمة 6280668688688606 6002

   مستجد نشوى عبدهللا محمد على على البطل 6280668688688666 6002

   مستجد ى محمد مصطفى ابراهيمنغم مصطف 6280668688688022 6000

   مستجد نهال جمال عبد الفتاح اسماعيل عيسى 6280668688688620 6000

   مستجد مجيد السيد حمدهنهال خالد عبدال 6280668688688022 6888

   مستجد نهال صبرى مصطفى ادريس 6280668688688600 6886

   مستجد ىنوران هشام سعد سليم متول 6280668688688066 6886

   مستجد نورهان ابراهيم ابراهيم عبد الدايم 6280668688688022 6886

   مستجد خيرهللاكير عبد الوهاب نورهان احمد الذ 6280668688688806 6880

   مستجد نورهان اشرف محمد احمد ابراهيم 6280668688688606 6886

   مستجد لسيد عيشهنورهان البيلى عبدهللا محمد ا 6280668688688620 6882

   مستجد نورهان بسيونى بدير ابراهيم اللقانى 6280668688688626 6882

   مستجد دمحى الدين محمشوكت  نورهان 6280668688688602 6880

   مستجد نورهان صبرى عيد عبد العزيز حسن 6280668688688660 6880

   مستجد محمدنورهان صبرى محروس عبد الفتاح  6280668688688606 6868

   مستجد نورهان صالح ابراهيم ابو العنين 6280668688688626 6866

   مستجد لق ابوسعدهالخاق عبدالخالق عبدنورهان عبدالخال 6280668688688866 6866

   مستجد نورهان عبده على عبدالفتاح االشوح 6280668688688862 6866

   مستجد حمد الدسوقىنورهان عصام احمد ا 6280668688688020 6860

   مستجد نورهان فتح هللا محمد ابراهيم غنام 6280668688688666 6866

 
 
 
 

 
 

 قة الثانيه  كشف حضور طالبات الفر
  0202/0200العام اجلامعى  -الثانى لدراسى الفصل ا

 (02)جلنة 

 العلمى مبادى البحث المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 لتسلينثب

   مستجد نورهان كامل السيدعشرى سيد احمد 6280668688688866 6862

   مستجد براهيمون رفعت مامون ان مامنورها 6280668688688600 6862

   مستجد نورهان محمد ابراهيم عبدالمعطى غازى 6280668688688062 6860

   مستجد نورهان منتصر محمد احمد النجار 6280668688688060 6860

   مستجد نيرة احمد محمد احمد عالم 6280668688688660 6868

   مستجد احمد سليم نيره احمد ممدوح 6280668688688826 6866

   مستجد هاجر ابراهيم ابراهيم الدسوقى 6280668688688666 6866

   مستجد هاجر ابراهيم محمود احمد الشبيتى 6280668688688608 6866

   مستجد هاجر اشرف على على شرف 6280668688688668 6860

   مستجد هاجر حلمى زكريا طلبة الصاوى 6280668688688800 6866

   مستجد هاجر طارق محمد محمد السيد الخواجه 6280668688688608 6862

   مستجد هاجر عبد الحميد عبد الحميد محمد الغنام 6280668688688060 6862

   مستجد ر على حمزه على عبد السالمهاج 6280668688688008 6860

   مستجد هاجر كرم عبدالغفار عبدربه 6280668688688022 6860

   مستجد حمد عبد الرحمن قطب ابو شنبر مهاج 6280668688688682 6868

   مستجد هاجر محمد عدلى محمد خليفه 6280668688688002 6866

   مستجد الهنداوىهاجر محمود حامد حامد  6280668688688666 6866

   مستجد هاجر ياسين محمد عطيه 6280668688688062 6866

   مستجد احالسيد عبد الفت ايهابهاله  6280668688688862 6860

   مستجد هانم يوسف محمد يوسف القرنشاوى 6280668688688620 6866

   مستجد هايدى ايهاب عاطف صقر 6280668688688666 6862

   مستجد هايدى مدحت فؤاد ابراهيم نصار 6280668688688620 6862

   مستجد وهايدى مهدى عبدالمنعم محمد جاد 6280668688686866 6860

   مستجد هدى احمد عبد المنعم محمد عليبه 6280668688688866 6860

   مستجد هدى الشحات نصر محمود الصيفى 6280668688688606 6808

   مستجد ارق بدير ابو اليزيد شريفهدى ط 6280668688688806 6806

   مستجد هدى عطيه عطيه متولى 6280668688688666 6806

   مستجد محمود زيدان عبد العزيزهدى محروس  6280668608688206 6806

   مستجد هدير احمد موسى عبدهللا احمد حسنين 6280668688688826 6800

   مستجد على يحىهدير ايهاب محمد على  6280668688688622 6806



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانيه  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02)جلنة 
 االســـــــــــــم ـودىالكـ الرقم م

حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

ا همت محمود احمد محمد عبدالعظيم ابو العط 6280668688688606 6802
 ابوال

 مستجد
  

   مستجد هناء ايمن على راشد شعوط 6280668688688020 6802

   مستجد محمد الحوتهناء عبدهللا  6280668688688666 6800

   مستجد هند عنتر مختار احمد النيل 6280668688688626 6800

   مستجد هنية حامد عبدالرازق البرعى 6280668688688606 6868

   مستجد ورده حلمى عبدالفتاح احمد غازى 6280668688688686 6866

جدمست اد السيد اسماعيلوفاء السيد عبدالجو 6280668688688800 6866    

   مستجد وفاء جميل عبد الفتاح طلبة محمد 6280668688688666 6866

   مستجد وفاء وليد محمد يوسف سعد الجلدة 6280668688688668 6860

   مستجد يارا سعيد بسيونى بسيونى الصعيدى 6280668688688860 6866

   مستجد بد الجيديارا عبد الجيد كمال ع 6280668688688666 6862

   مستجد ياسمين احمد مصطفى قطب نجم 6280668688688068 6862

   مستجد ياسمين خالد حسن عبدالرحمن حسن 6280668688688060 6860

   مستجد محمود صادق سليمان ياسمين سالم 6280668688688626 6860

   مستجد ياسمين صبحى محمد محمد المناخلى 6280668688688062 6828

   مستجد يمنى محمد احمد سالمه على 6280668688688862 6826

   مستجد يمنى محمود احمد بدر احمد الصباغ 6280668688688666 6826

   باق ناشراق محمد عبد السالم حسي 6280668608688268 6826

   باق االء جمال عبدالجواد سليمه 6280668608688268 6822

قاب ء محمد محمد عباسالا 6280668608688662 6820    

   باق االء مسعد ابراهيم عبد القادر زيادة 6280668608688688 6820

   باق ايمان عالء احمد محمد ابو اسماعيل 6280668608688620 6826

   باق ايه محمود احمد احمد حسين 6280668608688206 6820

   باق العزيزبسنت عبد هللا عبده محمد عبد  6280668608688262 6826

 مبادى البحث العلمى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 طالبات الفرقة الثانيه   حضوركشف 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (32)جلنة 
 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م

حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   باق محسناء بسيونى بسيونى سليمان البال 6280668608688060 6822

   باق خلود خالد تاج الدين محمد حجازى 6280668608688060 6822

   باق رنا ايمن رضوان محمد طه 6280668608688260 6808

   باق صىرنا باهر عبد الواحد عبد الغنى البال 6280668608688266 6806

   باق روان عصام احمد محمد حسن 6280668608688260 6806

   باق تولى التحفهدين محمد المزينب حسام ال 6280668608688280 6800

   باق ساره عبدالحق ابراهيم شلبى 6280668608688286 6806

   باق سلمى ايمن بدران محمد بدران 6280668608688260 6802

   باق سلوى محمد الصفصافى الشربينى 6280668608688068 6802

   باق مرسى القصاص نهال حمادة محمد 6280668608688006 6800

   باق هناء حامد متولى متولى 6280668608688660 6800

1من الخارج سلمى صابر بسيونى عبد الهادى 6280668608688060 6686    

1من الخارج مضانفاطمه البسيونى مصطفى ر 6280668608688600 6686    

1رجمن الخا ندا ابراهيم محمد سليمان محمد 6280668608688066 6686    

 

 مبادى البحث العلمى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 قة الثانيه  البات الفركشف حضور ط
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (32)جلنة 
 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م

حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 لتسلينثب

310
6 

من  نيره سند السيد عبدالمقصود 6280668628688662

1الخارج  
  

 

 بحث العلمىمبادى ال :المادة 
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة ملقررات الفرقة طالبات  فاتختلقائمة حضور 
م0202/0200للعام اجلامعى -بالفرقة الثانية الفصل الدراسى الثانى  

 ختلفات (30)جلنة 
 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م

توقيع الطبلت 

 الم ثبالست

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

411
2 

 نادىل صالح مصطفى على الما 2480218218288661
   تدريس مستجد3س

413
2 

 خلود خالد عبد الحفيظ جابر الحجر 2480218218288668
   تدريس مستجد3س

416
5 

 ريهام محمد حسن لطفى عرجاوى 2480218218288063
   تدريس مستجد3س

457
0 

 ل منتصر حسن السيد رزقام 2480218218288603
   ادارة مستجد3س

   

 مبادئ البحث العلمى -المادة :        



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ة فرقة الثانيطالبات الكشف حضور 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )
 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م

حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد مد احمد العشماوىابتسام شريف مح 6280668688688066 6262

   مستجد يموهرى ابراهاحالم السيد الج 6280668688688820 6262

   مستجد احالم جمال احمد اسماعيل 6280668688688866 6260

   مستجد اسراء ابراهيم السيد ابو اليزيد النقيطى 6280668688688606 6260

   مستجد ناسراء اشرف يوسف ابوالعني 6280668688688662 6228

   دتجمس السالم براهيم عبدينى محمد ااسراء الحس 6280668688688862 6226

   مستجد اسراء السيد احمد رزق جاويش 6280668688688006 6226

   مستجد اسراء انور مختار احمد الجزايرلى 6280668688688662 6226

   مستجد ىاسراء جمال ابراهيم محمد عبد الباق 6280668688688660 6220

   مستجد دلجليل السيسعد عبد ا اسراء جمعه 6280668688688602 6226

   مستجد اسراء رضا محمد محمد ابراهيم ابويدك 6280668688688002 6222

   مستجد اسراء شعبان اسماعيل شلبى 6280668688688886 6222

   دمستج اسراء عادل عبدالحى عبداللطيف محمد 6280668688688606 6220

   مستجد عصر فتحى عبد الجواد اسراء عبد الجواد 6280668688688082 6220

   مستجد اسراء عبد هللا توفيق على الهابط 6280668688688060 6228

   مستجد اسراء عصام الدين مصطفى محمد ليمونه 6280668688688020 6226

   تجدمس اسراء مجدى حيدر ابراهيم زيدان 6280668608688228 6226

   مستجد فى راغب عطيةاسراء مجدى مصط 6280668688688066 6226

   مستجد اسراء محمد ابراهيم السيد يوسف 6280668688688860 6220

   مستجد اسراء محمد عباس الصاوى 6280668688688602 6226

   مستجد اسراء محمد عبدالمنعم االلفى 6280668688688666 6222

   مستجد اسراء محمد محمود بسيونى السنهورى 6280668688688002 6222

   مستجد صر عبد الفتاح على حسنء نااسرا 6280668688688620 6220

   مستجد اسالم رفعت احمد احمد الشرقاوى 6280668688688008 6220

   مستجد اسماء ابراهيم عبدهللا حسن فايد 6280668688688000 6208

   مستجد اء احمد انيس محمود محمداسم 6280668688688680 6206

   مستجد اصف علىن هاب محمداسماء اي 6280668688688666 6206

   مستجد اسماء جمال محمد الفقى 6280668688688000 6206

   مستجد اسماء حامد محمود محمد بدر 6280668688688068 6200

   مستجد اسماء طلعت سيداحمد محمد سالم 6280668688688006 6206

 الرياضىمقدمة التدريب المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية   
  0202/0200معى العام اجلا -الدراسى الثانى صل الف

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد اسماء عبد هللا عبده سيد احمد زيان 6280668688688000 6202

دمستج القادر ابوشعير اسماء محمد سعد عبد 6280668688688062 6202    

   مستجد اسماء مصطفى طه ابراهيم حسن 6280668688688622 6200

   مستجد اسماء مصطفى على محمد الطباخ 6280668688688866 6200

   مستجد اسماء مصطفى محمود السعيد كرد 6280668688688820 6208

   مستجد اسماء نبيل فتحى توفيق 6280668688688868 6206

   مستجد يل الجزاراسماء نجاح عبد الجل 6280668688688006 6206

   مستجد اسماء وهدان زكريا اسماعيل محمد 6280668688688086 6206

   مستجد اسماء ياسر عبدالجواد فتح هللا عصر 6280668688688066 6200

   مستجد هيم حسناشرقت فؤاد ابرا 6280668688686862 6206

جدمست يهالعزيز احمد عطاشرقت فرج عبد  6280668688688000 6202    

   مستجد االء احمد عبد ربه عبد العزيز 6280668688688060 6202

   مستجد االء احمد محمد ابو الوفا رضوان 6280668688688666 6200

   مستجد االء اسامه محمود محمود سبع 6280668688688026 6200

   مستجد ميد على دعبسف عبدالحاالء اشر 6280668688688866 6288

   مستجد االء اشرف محمد احمد اسماعىل 6280668688688026 6286

   مستجد االء جمال حمزه على الجمال 6280668608688206 6286

   مستجد االء حسام محمد حسن احمد االشمونى 6280668688688822 6286

   مستجد الريفىاالء خالد محمد جالل نصر  6280668688688668 6280

   مستجد راضى محمد الشعراوى ءاال 6280668688688820 6286

   مستجد االء رضا احمد على صبح 6280668608688002 6282

   مستجد االء سمير عبد الونيس محمود غراب 6280668688688882 6282

   مستجد ط محمد عبد الاله على رخااالء عبد الباس 6280668688688660 6280

   مستجد فبدالواحد احمد يوساالء عبد الرازق ع 6280668608688606 6280

   مستجد االء على عسران على النشار 6280668688688080 6268

   مستجد االء على محمد اسماعيل غازى 6280668688688062 6266

   مستجد االعرج االء محفوظ سعد حسن 6280668688688022 6266

دتجمس يدىهيم ابراهيم عباالء محمد ابرا 6280668688688626 6266    

   مستجد االء محمد احمد عمرو 6280668688688068 6260

   مستجد االء محمد صالح صبحى عبده الجمل 6280668688688088 6266

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقدمة التدريب الرياضى المادة : كشف حضور طالبات الفرقة الثانية   

 مقدمة التدريب الرياضى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  0202/0200لعام اجلامعى ا -الفصل الدراسى الثانى 
 (02) جلنة

 االســـــــــــــم ىالرقم الكــود م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد االء محمد فاروق محمدالكاشف 6280668688688028 6262

   مستجد االء محمود ابراهيم عوض الهيبى 6280668688688662 6262

جدمست صباحد عبداللطيف ماالء ياسر محم 6280668688688806 6260    

   مستجد لباسط طه الحسينى عبدهء عبداالشيما 6280668688688062 6260

   مستجد الشيماء عمرو عيد محمد شبانه 6280668688688860 6268

   مستجد الشيماء محمود جمال الدين على المغازى 6280668688688800 6266

   مستجد مصطفى مرعىامال محمد محمد  6280668688688662 6266

   مستجد هللاهيم خليل جاد امل رياض ابرا 6280668688688026 6266

   مستجد امل عبدالوهاب حسن شرف 6280668688688002 6260

   مستجد امل عزيز عبدالغنى عبدالعزيز 6280668688688020 6266

جدمست راهيم جاد هللاامنية ابراهيم السيد اب 6280668688688606 6262    

   مستجد امنيه امين امين راغب الطيب 6280668688688666 6262

   مستجد امنيه شاكر عبد الستار موميه 6280668688688000 6260

   مستجد امنيه شعبان محمد يوسف بلتاجى 6280668688688062 6260

   مستجد يدامنيه عادل عبدالمطلب حموده عبدالس 6280668688688620 6268

دتجمس الفتاح حمدى عبد الفتاح قطبعبد  امنيه 6280668688688822 6266    

   مستجد امنيه فرج حماده حسينى سرور 6280668688688680 6266

   مستجد امنيه ماهر ابوزيد بسيونى 6280668688688066 6266

   مستجد امنيه محمد مبروك عبدالغفارابوالعال 6280668688688860 6260

   مستجد رحمندالرازق عبدالامنيه موسى عب 6280668688688806 6266

   مستجد اميرة محمد محمود على الفار 6280668688688686 6262

   مستجد اميره عبدالمنعم السيد محمد 6280668688688660 6262

   مستجد اميره محمود فخرالدين محمود الطباخ 6280668688688066 6260

   مستجد د عابدهيم ابراهيم السيابرا ايمان 6280668688688880 6260

   مستجد ايمان ابراهيم محمد ابراهيم عوض 6280668688688066 6208

   مستجد ايمان ابراهيم محمد احمد محمد الصعيدى 6280668688688860 6206

   مستجد ايمان اسماعيل الشربينى احمد الشربينى 6280668688688806 6206

   مستجد فتح هللا العجمىايمان اسماعيل عباده  6280668688688662 6206

   مستجد ايمان السعودى محمد حامد الدلتونى 6280668688688866 6200

   مستجد ايمان المتولى المغاورى المتولى البسطويسى 6280668688688620 6206

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية

  0202/0200معى العام اجلا - الفصل الدراسى الثانى
 الرياضىمقدمة التدريب  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 يــدالق

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ايمان ايمن السيد على عطيه 6280668688688660 6202

   مستجد ايمان ايمن مصطفى ابراهيم الدمياطى 6280668688688606 6202

   مستجد لغفار مكاوىالمنعم عبد ا ايمان حسن عبد 6280668688688660 6200

   مستجد ايمان حمدى اسماعيل السيد الشرقاوى 6280668688688066 6200

   مستجد ايمان سمير اسماعيل محمد الجيزاوى 6280668688688820 6268

   مستجد ايمان صبرى طه الخويسكى 6280668688688602 6266

   مستجد م محمد خطابايمان عادل ابراهي 6280668688688000 6266

   مستجد ابو زيد ابراهيم العسكرى ماجد ايمان 6280668688688026 6266

   مستجد ايمان محمود على عبد القادر 6280668688688628 6260

   مستجد ايمان ياسر عبد السالم ابو العنين 6280668688688686 6266

   مستجد مرعى ياسر عبدالمنعم عطيهان ايم 6280668688688860 6262

   مستجد لسالم عتمانحافظ عبد ا ايه التابعى 6280668688688600 6262

   مستجد ايه خليل عطيه حسن الصروه 6280668688688062 6260

   مستجد ايه رشاد زايد على مروان 6280668688688066 6260

   مستجد خليل هللا ايه عبد الشفيع عبد 6280668688688008 6228

   مستجد يم زيدانايه عبد العاطى عبد العاطى ابراه 6280668688688862 6226

   مستجد ايه كرم فاروق ابراهيم دعبس 6280668688688006 6226

   مستجد ايه محمد احمد يونس 6280668688688600 6226

   مستجد اىه محمد عباس غنىه 6280668688688626 6220

   مستجد رهامبدالحميد بايه محمد ع 6280668688688020 6226

   مستجد محمد محمد عبد الرحمن فوازه اي 6280668688688080 6222

   مستجد ايه محمود محمود عبد المجيد الكاشف 6280668688688006 6222

   مستجد بسنت ايمن اسماعيل محمد اسماعيل 6280668688688602 6220

   مستجد ن منصوربسنت سليمان محمد سليما 6280668688688000 6220

   مستجد ميد عبدالسالم صالحيق عبدالحتغريد توف 6280668688688668 6228

   مستجد تقى صالح سليم محمد فواد اسماعيل على جاد 6280668608688262 6226

   مستجد تقى محمد انور محمد سليم 6280668688688808 6226

   مستجد حطبيا جمعه محمد يوسف ابورث 6280668688688880 6226

   مستجد تهمى احمد فرحاجاسمين جمال ف 6280668688688662 6220

   مستجد جنه ابراهيم عبد الغنى ابراهيم القصاص 6280668688688006 6226

 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 مقدمة التدريب الرياضى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 ـــــــــــــمساال لكــودىالرقم ا م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

بلت توقيع الط

 لينثبلتس

   مستجد جهاد رمضان عبد الرحمن رمضان حموده 6280668688688860 6222

   مستجد جهاد عبدالحميد السيد ابوبكر 6280668688688066 6222

   مستجد بنجةد طمحمود محم جيهان احمد 6280668688688800 6220

   مستجد حبيبة عالء السيد محمد يوسف 6280668688688866 6220

   مستجد حبيبه اشرف على حسن على 6280668688688026 6208

   مستجد حبيبه السيد جابر محمد السيد 6280668688688086 6206

   مستجد حبيبه سمير على محمد سلطان 6280668688688860 6206

   مستجد ه طه السيد حسن عمريبحب 6280668688688026 6206

   مستجد شعوطبسيونى على حبيبه هشام  6280668688688068 6200

   مستجد حسناء سالمة رمضان ابو البقا 6280668688688060 6206

   مستجد حنان عبد السالم احمد عبد المقصود الشوبرى 6280668688688068 6202

   مستجد دان بريكعلى على زيحنان  6280668688688602 6202

   مستجد مرحنان نبيل عسران احمد عا 6280668688688622 6200

   مستجد حنين احمد مرعى مرعى مخيمر 6280668688688666 6200

   مستجد حنين ايهاب احمد عثمان حسن 6280668688688866 6208

جدمست  الشي حنين حسنى ابراهيم عبدهللا 6280668688688662 6206    

   مستجد حنين عبدالروؤف محمد محمد المغربى 6280668688688662 6206

   مستجد حنين عمر عبد الحليم المهدى ابواليزيد الشرقاوى 6280668688688060 6206

   مستجد حياة احمد محمد الفقى 6280668688688026 6200

   مستجد دسوقى ابوزيدخلود خالد عبدالرحمن ال 6280668688688662 6206

   مستجد خلود خزعل اسماعيل اسماعيل ابراهيم 6280668688688808 6202

   مستجد خلود عبدالرازق عبدالمحسن على نوايه 6280668688688660 6202

   مستجد داليا سامح محروس عبد الحميد محمد 6280668688688802 6200

   مستجد السمان محمودداليا محمد السيد  6280668688686866 6200

   مستجد داليا محمود عبدالتواب عبده ابوحطب 6280668688688026 6088

   مستجد دعاء عبد النبى محمد محمد عبده 6280668608688200 6086

   مستجد دنيا بالل سعد حسن البالصى 6280668688688686 6086

دمستج دنيا عادل فوزى عبده دياب 6280668608688260 6086    

   مستجد دنيا على السيد محمد النواصره 6280668688688828 6080

   مستجد دنيا محمد ابراهيم ابراهيم غزال 6280668688688022 6086

 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 مقدمة التدريب الرياضى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 ــماالســـــــــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

ت الطبلتوقيع 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد لدسوقى علىدنيا محمد احمد ا 6280668688688662 6082

   مستجد دنيا محمود عالء الدين على محمود 6280668688688660 6082

   مستجد دنيا محمود فتحى على مقلد 6280668688688008 6080

   مستجد ستيت د ابودنيا مدحت عزت احم 6280668688688066 6080

جدمست دنيا مرعى ابراهيم محمود على يوسف 6280668688688806 6068    

   مستجد دنيا ناصر الصاوى الصاوى 6280668688688666 6066

   مستجد دنيا ناصر عبد اللطيف محمد النحاس 6280668688688866 6066

ستجدم ورهاحمد منصور ابو ق سر محمددنيا يا 6280668688688066 6066    

   مستجد دينا حماده على عبد النبى جاويش 6280668688688668 6060

   مستجد دينا سامح خليل محمد سلطان 6280668688688660 6066

   مستجد ذكرى عباس محمد عباس 6280668688688860 6062

   مستجد جنيدى رؤى عالء ابراهيم عبد العاطى 6280668688688626 6062

   مستجد رانيا يوسف عبدالقادر شرف الدين 6280668688688826 6060

   مستجد حمادة محمد حمادة خليف ابرب 6280668688688062 6060

   مستجد رباب عبد الرازق السيد ابراهيم سويد 6280668688688626 6068

   مستجد رحمة احمد محمد محمد بدوى 6280668688688628 6066

   مستجد بكر ابراهيم محمد صوابىرحمة  6280668688688662 6066

   مستجد لمجيد النمررحمة رضا محمد عبد ا 6280668688688680 6066

   مستجد رحمه احمد سعد عبد الرحمن دحدوح 6280668688688866 6060

   مستجد رحمه جمعه مصطفى محمد سالم 6280668688688006 6066

   مستجد عطيه رحمه حسانين حسين 6280668688688600 6062

   مستجد رحمه عبد الفتاح السعيد على سليمان 6280668688688688 6062

   مستجد رحمه محمود محمد عبد المحسن الشعراوى 6280668688688060 6060

   مستجد رحمه هانى السيد عمر يوسف 6280668688688806 6060

   مستجد احمد سليمضا عيد رفيدة ر 6280668688688806 6068

   مستجد رقيه ممدوح احمد عيسى الغبارى 6280668688688026 6066

   مستجد رنا ايمن احمد شفيق خطاب 6280668688688020 6066

   مستجد رنا رضا محمد ابراهيم خليفه 6280668688688660 6066

   مستجد رنا محمود مصطفى ابو اليزيد 6280668688688062 6060

   مستجد ام الدين نور الدين عبدهللا المزينف عصهر 6280668688688028 6066

 
 
 
 
 

 
 ة  كشف حضور طالبات الفرقة الثاني

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 التدريب الرياضى مقدمة دة :الما



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (00جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ان ياسينروان احمد رمض 6280668688688862 6062

دتجمس روان السيد ابراهيم فهمى فرحانه 6280668688688026 6062    

   مستجد روان سامى العتربى حسين العتربى 6280668688688806 6060

   مستجد روان عبدالفتاح سليم بركات النحاس 6280668688688660 6060

   مستجد زىعلى حسن حجا ابراهيم روان على 6280668688688608 6008

   مستجد روان محمد مصطفى عبد العزيز شلبى 6280668688688028 6006

   مستجد روان وليد عبدالنبى عبدالفتاح عبدالكريم 6280668688688006 6006

   مستجد روان ياسر نور الدين عبد هللا المزين 6280668688688080 6006

   مستجد ادرة سامى سعيد عبدالقيدرو 6280668688686866 6000

   مستجد ريناده محمد عبد المنعم الششتاوى 6280668688688606 6006

   مستجد ريهاد كمال احمد جاويش 6280668688688886 6002

   مستجد زهراء عطيه السيد محمد يحى 6280668688688628 6002

   مستجد جدى محمد ابراهيم حمودهى مزيز 6280668688688666 6000

   مستجد سارة احمد عبدالفتاح محمد لطفى الموجى 6280668688688660 6000

   مستجد سارة سعيد محمد احمد محمد 6280668688688666 6068

   مستجد ساره السيد بدير الشناوى 6280668688688006 6066

   مستجد الرحمانىساره سمير محمد عباس  6280668688688066 6066

   مستجد عبد الغفار على مغربى علىساره  6280668688688860 6066

   مستجد د ابواليزيد مقلدساره عبدالحكيم سع 6280668688686860 6060

   مستجد ساره عبدالوهاب ابراهيم العزب حماد 6280668688688666 6066

   مستجد يلساره مجدى شفيق محمد اسماع 6280668688688820 6062

   مستجد لسعيد محمد حمودهساره محمد ا 6280668688688022 6062

   مستجد بو عساكرساره محمود محمد ابراهيم ا 6280668688688620 6060

   مستجد ساره مصطفى محمد مصطفى الشابورى 6280668688688880 6060

   مستجد سالمه السعيد فوزى احمد موسى 6280668688688660 6028

   مستجد حمزاوى ه اسامه السيد محمدميسا 6280668688688086 6026

   مستجد ساميه حماده محمد العزبى 6280668688688668 6026

   مستجد ساندى سعد موريس جرجس 6280668688688600 6026

   مستجد سجى احمد عبد المجيد مبروك ابو غراره 6280668688688606 6020

   مستجد سنسحر جمال ابراهيم محمد ح 6280668688688622 6026

 
 
 
 
 

 
 ر طالبات الفرقة الثانية  كشف حضو

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 مقدمة التدريب الرياضى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (00جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ىمى عبد العاطى احمد حجازسا سحر 6280668688688620 6022

   مستجد اد ايمن اسماعيل عبدالعزيز بكرسع 6280668688688660 6022

   مستجد الحداد مد على متولىسعاد طلحة مح 6280668688688800 6020

   مستجد سلمى احمد قرش احمد المصرى 6280668688688026 6020

   مستجد حمده عبد الرحمن مسلمى حاتم شحات 6280668608688200 6028

   مستجد سف السيد احمدسلمى خالد يو 6280668688688628 6026

   مستجد سلمى رضا محمد على راجح 6280668688688826 6026

   مستجد سلمى عصام فتحى مزيد محمد 6280668608688060 6026

   مستجد سلمى فتحى سعد عبدالرحمن سرور 6280668688688680 6020

   مستجد مد عبد المالك شتاحمد محسلوى م 6280668688688666 6026

   مستجد سماح سعد سعد دحروج 6280668688688666 6022

   مستجد حمود عبدالسالم محمود عبد السالمح مسما 6280668688688602 6022

   مستجد سماح مصطفى فكرى يوسف المنياوى 6280668688688660 6020

   مستجد براهيم حسنسمر منصور عبدالسالم ا 6280668688688006 6020

   مستجد سميحة بدر محمد عبدالوهاب محمد بدر 6280668688688600 6008

   مستجد يه مصطفى صالح عباس االشوحمس 6280668688688866 6006

   مستجد سناء مسعد مصطفى محمود البنا 6280668688688868 6006

دتجمس لدين على شرف الدينشرف اسهام  6280668688688680 6006    

   مستجد جب محمد رمضانسهير ر 6280668688688660 6000

   مستجد لمتولىسهيله السيد السيد على يوسف ا 6280668688688662 6006

   مستجد سهيله بدر محمد عبدالرؤف تهامى 6280668688688600 6002

   مستجد يحيى سوسن السيد صبرى اسماعيل 6280668688688802 6002

دمستج شروق اشرف احمد حجاج 6280668608688606 6000    

   مستجد شروق عاشور عبدالمحسن سيد احمد بدر 6280668688688026 6000

   مستجد شروق موافى عبدالمجيد حامد 6280668688688802 6008

   مستجد شهد محمد السيد بسيونى سعيد 6280668688688862 6006

   مستجد ود محمد شحاتهشيماء اشرف محم 6280668688688822 6006

   مستجد شيماء عصام الدين محمد محمد على االبيارى 6280668688688666 6006

   مستجد شيماء محمد حسين محمد القاضى 6280668688688800 6000

   مستجد صفا عبد المنعم محمد السيد على قوره 6280668688688666 6006

 
 
 
 
 

 
  طالبات الفرقة الثانية  حضوركشف 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 الرياضىمقدمة التدريب  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (03جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد صفاء حسن اسماعيل حسن غازى 6280668688688060 6002

   مستجد البيضعائشه صالح على محمد ا 6280668688688060 6002

   مستجد ود محمد سلطانعبير بسرى محم 6280668688688608 6000

   مستجد لى عكاشهعبير عبد الرحمن عبد العزيز ع 6280668688688626 6000

   مستجد عبير عصام السيد ابراهيم سعودى 6280668688688602 6088

جدمست السعيد ابراهيم عزبوائل عبير  6280668688688666 6086    

   مستجد فظعبير وائل عبدالفتاح حا 6280668688688686 6086

   مستجد عزه ابراهيم عبدالفتاح احمد 6280668688688822 6086

   مستجد عزيزة ابراهيم طه شرف 6280668688688060 6080

   مستجد ىعزيزة اسعد الشحات عبد العليم الدسوق 6280668688688600 6086

   مستجد عفاف عصام عامر كبكاب 6280668688688660 6082

   مستجد عال اسماعيل عبدالمنعم االلفى 6280668688688002 6082

   مستجد عادل احمد رخالسيد عال ا 6280668688688620 6080

   مستجد علياء احمد عزت ابراهيم نصر 6280668688688802 6080

   مستجد يمعهد احمد على سليمان ابراه 6280668688688686 6068

   مستجد مزى زايدغادة عالءالدين ر 6280668688688826 6066

   مستجد يشىفاتن سعد عبد العزيز عبد الحى اللب 6280668688688800 6066

   مستجد فاطمة غازى الشحات غازى احمد 6280668688688606 6066

تجدسم هيم عبدالسالمبدالنبى ابرافاطمة نبيل ع 6280668688688660 6060    

   مستجد دران سعيدفاطمه السيد المرسى ب 6280668688688806 6066

   مستجد مجدفاطمه حسام الدين مصطفى سعج ابوال 6280668688688000 6062

   مستجد فاطمه حسنى محمد عبدالباقى عامر 6280668688688020 6062

دمستج ق محمد بسيونىعبدالراز فاطمه رضا 6280668688688606 6060    

   مستجد احمد فاطمه على عبدالسميع على 6280668688688606 6060

   مستجد فاطمه على على عيد شم  6280668688688802 6068

   مستجد فاطمه محى طه عبدالعزيز سليمان 6280668688688662 6066

   مستجد هدفاطمه نصر هللا حامد محمد مجا 6280668688688006 6066

   مستجد فتحيه جمال احمد عبدالعاطى 6280668688688022 6066

   مستجد لبنى السعيد ابراهيم مصباح محمد 6280668608688228 6060

   مستجد لبنى سرحان احمد محمد سرحان 6280668688688688 6066

 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200م اجلامعى العا -الفصل الدراسى الثانى 

 مقدمة التدريب الرياضى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (03جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد يم محمد ودنلبنى محمد عبدالحل 6280668688688026 6062

   مستجد ليلى احمد هاشم على الدرس 6280668688688626 6062

   مستجد مرزوق ليلى جمال احمد يوسف 6280668688688626 6060

تجدمس ليلى على صالح على الساكت 6280668688688600 6060    

   مستجد ليلى عونى محمد السيد عمر 6280668688688866 6068

   مستجد ماجدة محمد محمد ابراهيم شتا 6280668688688006 6066

   مستجد د المالكماريان هانى سمير عب 6280668688688666 6066

   مستجد مارينا اميل مكرم لبيب بشارة 6280668688688060 6066

   مستجد مارينا ماهر اديب معوض يوسف 6280668688688620 6060

   مستجد مقبل احمد ابوالمجدشرف محمد ماهيتاب ا 6280668688688666 6066

   مستجد مايا وائل فكرى موسى نصر 6280668688688826 6062

   مستجد ل عبد الواحد محمد داودعاد مروه 6280668688688828 6062

   مستجد دالحليم السيد عبد الحليم عامرمروه عب 6280668688688600 6060

   مستجد ن ابراهيمالسيد سليما مريم ابراهيم 6280668688688020 6060

   مستجد مريم احمد حسن على زيادة 6280668688688662 6008

   مستجد رسىمحسوب الم مريم السيد 6280668688688666 6006

   مستجد انممريم حامد محمد على غ 6280668688688626 6006

   مستجد مريم حسن ابراهيم الدسوقى سعد 6280668608688666 6006

   مستجد مريم رضا جمعه احمد محمد 6280668688688686 6000

   مستجد ىى محمود الريفمريم رضا مصطف 6280668688688026 6006

   مستجد مريم محروس سالمه ابراهيم الطراوى 6280668688688886 6002

   مستجد مريم وفدى خطاب على احمد الخطيب 6280668688688606 6002

   مستجد منار اسامة محمد مرسى خلف هللا 6280668688688006 6000

   مستجد حمدمنار قطب سيد احمد قطب م 6280668688688666 6000

   مستجد منار ماهر عبده موسى المالح 6280668688688008 6068

   مستجد منال احمد محمد محمد يوسف 6280668688688662 6066

   مستجد حمد الزغبىمنال سامح السيد م 6280668688688000 6066

   مستجد منال وجيه المتولى محمد شعبان 6280668688688006 6066

   مستجد ى ابراهيممنة هللا سمير عل 6280668688688606 6060

   مستجد عبد الرحمن منة هللا فوزى رضوان احمد 6280668688688882 6066

 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  

  0202/0200 العام اجلامعى -نى الفصل الدراسى الثا
 مقدمة التدريب الرياضى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 قيــدال

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد منة هللا يوسف عبد السميع يوسف 6280668688688866 6062

   مستجد منه هللا عنتر عبد الجليل محمد ابو شادى 6280668688688666 6062

   مستجد منه هللا وائل عبد المسعد عبد الرازق 6280668688688622 6060

   مستجد اله محمود عبدالمنه محمد عريب 6280668608688260 6060

   مستجد منى امين محسن على المصرى 6280668688688020 6028

   مستجد منى حسين احمد ناجى حافظ 6280668688688862 6026

   مستجد منى رمضان محمد عوض السيد عطا هللا 6280668688688660 6026

   مستجد الجيد احمد عبد الجيد موسىعبد منى  6280668688688800 6026

   مستجد منى فتحى على حسن الدعدر 6280668688688026 6020

   مستجد منى محمد محمد عبدالهادى عيسى 6280668688688066 6026

   مستجد عبد الرؤف سعد ى شحاتمى حمد 6280668688688602 6022

   مستجد ارمى محمد حامد احمد النج 6280668688688666 6022

   مستجد مى محمد عبد العظيم مصطفى لغا 6280668688688066 6020

   مستجد لسيد صالحمى محمد محمود ا 6280668688688020 6020

   مستجد مياده السيد محمد الكفراوى 6280668688688608 6028

   مستجد ميار كمال عبدالمحسن طلحه ابوطالب 6280668688688002 6026

   مستجد صحصاح لحميد احمد سعدميان محرم عبدا 6280668688688066 6026

ستجدم نادية مصطفى مصطفى حسين خلف 6280668688688806 6026    

   مستجد نادين احمد محمد عبدالدايم ابراهيم 6280668688688060 6020

   مستجد ناديه سعد حسن عبداللطيف محمود عامر 6280668688688826 6026

   مستجد د مصطفى بديوىناديه محمد محمو 6280668688688002 6022

   مستجد دهنانسى ابو زيد عبد العزيز عنتر ابوعي 6280668688688620 6022

   مستجد نانسى محمد السعيد حسين النجار 6280668688688600 6020

   مستجد ناهد نجاح عبد الموجود احمد السيد 6280668688688600 6020

   مستجد عبد المحسن ندا الحسينى مصطفى 6280668688688860 6008

   مستجد ندا انور محمد السيد حامد 6280668688688682 6006

   مستجد ندا صالح عبد الدايم السيد ابو منصوره 6280668688688086 6006

   مستجد ندا لطفى عاطف عبدالفتاح مسلم 6280668688688066 6006

   مستجد ندا هشام رمضان جاد 6280668688688868 6000

   مستجد ندى اسعد السعيد عبد السالم خضر 6280668688688066 6006

 
 
 
 
 

 فرقة الثانية  كشف حضور طالبات ال
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة ) 

 الرياضىمقدمة التدريب  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم كــودىالرقم ال م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 المثبالست

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ندى ايمن كامل االمام احمد ياسين 6280668688688066 6002

   مستجد لعزيز مصطفىندى حسن عبدا 6280668688688602 6002

   مستجد ندى سعد عبدالعظيم البطاط 6280668688688606 6000

جدمست ندى شريف سعيد ابواليزيد الفقى 6280668688688006 6000    

   مستجد ى عصام عبد الجواد الشبلى احمددن 6280668688688626 6008

   مستجد ندى محمد منير عبدالعال 6280668688688660 6006

   مستجد ندى يونس رياض ابراهيم 6280668688688600 6006

   مستجد نرمين حماده محمد سرور 6280668688688686 6006

تجدسم محمد عبد المجيد رضوان سمير نرمين 6280668688688006 6000    

   مستجد نرمين عيسى رافت عيسى البلتاجى 6280668688688622 6006

   مستجد ن صالح مهدى سالمةنسري 6280668688688606 6002

   مستجد ى البطلنشوى عبدهللا محمد على عل 6280668688688666 6002

   مستجد ابراهيم نغم مصطفى محمد مصطفى 6280668688688022 6000

   مستجد نهال جمال عبد الفتاح اسماعيل عيسى 6280668688688620 6000

   مستجد السيد حمده نهال خالد عبدالمجيد 6280668688688022 6888

   مستجد نهال صبرى مصطفى ادريس 6280668688688600 6886

   مستجد نوران هشام سعد سليم متولى 6280668688688066 6886

   مستجد براهيم عبد الدايمبراهيم انورهان ا 6280668688688022 6886

   مستجد نورهان احمد الذكير عبد الوهاب خيرهللا 6280668688688806 6880

   مستجد نورهان اشرف محمد احمد ابراهيم 6280668688688606 6886

دتجمس نورهان البيلى عبدهللا محمد السيد عيشه 6280668688688620 6882    

   مستجد نورهان بسيونى بدير ابراهيم اللقانى 6280668688688626 6882

تجدمس نورهان شوكت محى الدين محمد 6280668688688602 6880    

   مستجد نورهان صبرى عيد عبد العزيز حسن 6280668688688660 6880

   مستجد نورهان صبرى محروس عبد الفتاح محمد 6280668688688606 6868

   مستجد ح ابراهيم ابو العنينن صالنورها 6280668688688626 6866

   مستجد بوسعدهنورهان عبدالخالق عبدالخالق عبدالخالق ا 6280668688688866 6866

دتجمس نورهان عبده على عبدالفتاح االشوح 6280668688688862 6866    

   مستجد نورهان عصام احمد احمد الدسوقى 6280668688688020 6860

   مستجد نورهان فتح هللا محمد ابراهيم غنام 6280668688688666 6866

 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانيه  
  0202/0200العام اجلامعى  -ثانى الفصل الدراسى ال

 (02جلنة )

 مقدمة التدريب الرياضى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
 حالـة

 ــدالقي

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

ت توقيع الطبل

 ثبلتسلين

   مستجد نورهان كامل السيدعشرى سيد احمد 6280668688688866 6862

   مستجد نورهان مامون رفعت مامون ابراهيم 6280668688688600 6862

   مستجد نورهان محمد ابراهيم عبدالمعطى غازى 6280668688688062 6860

تجدسم نورهان منتصر محمد احمد النجار 6280668688688060 6860    

   مستجد نيرة احمد محمد احمد عالم 6280668688688660 6868

   مستجد نيره احمد ممدوح احمد سليم 6280668688688826 6866

   مستجد هاجر ابراهيم ابراهيم الدسوقى 6280668688688666 6866

   مستجد حمد الشبيتىيم محمود اهاجر ابراه 6280668688688608 6866

   مستجد فهاجر اشرف على على شر 6280668688688668 6860

   مستجد هاجر حلمى زكريا طلبة الصاوى 6280668688688800 6866

   مستجد د السيد الخواجههاجر طارق محمد محم 6280668688688608 6862

   مستجد محمد الغنام هاجر عبد الحميد عبد الحميد 6280668688688060 6862

   مستجد هاجر على حمزه على عبد السالم 6280668688688008 6860

   مستجد هاجر كرم عبدالغفار عبدربه 6280668688688022 6860

   مستجد طب ابو شنبهاجر محمد عبد الرحمن ق 6280668688688682 6868

   مستجد هاجر محمد عدلى محمد خليفه 6280668688688002 6866

   مستجد امد الهنداوىهاجر محمود حامد ح 6280668688688666 6866

   مستجد هاجر ياسين محمد عطيه 6280668688688062 6866

   مستجد هاله ايهاب السيد عبد الفتاح 6280668688688862 6860

   مستجد هانم يوسف محمد يوسف القرنشاوى 6280668688688620 6866

   مستجد هايدى ايهاب عاطف صقر 6280668688688666 6862

   مستجد راهيم نصارهايدى مدحت فؤاد اب 6280668688688620 6862

   مستجد هايدى مهدى عبدالمنعم محمد جادو 6280668688686866 6860

   مستجد مد عبد المنعم محمد عليبههدى اح 6280668688688866 6860

   مستجد مود الصيفىهدى الشحات نصر مح 6280668688688606 6808

تجدسم ى طارق بدير ابو اليزيد شريفده 6280668688688806 6806    

   مستجد هدى عطيه عطيه متولى 6280668688688666 6806

   مستجد دانهدى محروس عبد العزيز محمود زي 6280668608688206 6806

دمستج هدير احمد موسى عبدهللا احمد حسنين 6280668688688826 6800    

   مستجد على على يحىهدير ايهاب محمد  6280668688688622 6806



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ت الفرقة الثانيه  ر طالباكشف حضو
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

لعظيم ابو العطا همت محمود احمد محمد عبدا 6280668688688606 6802
 ابوال

 مستجد
  

   مستجد هناء ايمن على راشد شعوط 6280668688688020 6802

   مستجد هناء عبدهللا محمد الحوت 6280668688688666 6800

   مستجد هند عنتر مختار احمد النيل 6280668688688626 6800

   مستجد امد عبدالرازق البرعىة حهني 6280668688688606 6868

   مستجد تاح احمد غازىى عبدالفورده حلم 6280668688688686 6866

   مستجد وفاء السيد عبدالجواد السيد اسماعيل 6280668688688800 6866

   مستجد فاء جميل عبد الفتاح طلبة محمدو 6280668688688666 6866

   مستجد الجلدةمد يوسف سعد وفاء وليد مح 6280668688688668 6860

   مستجد صعيدىونى بسيونى اليارا سعيد بسي 6280668688688860 6866

   مستجد يارا عبد الجيد كمال عبد الجيد 6280668688688666 6862

   مستجد مد مصطفى قطب نجمياسمين اح 6280668688688068 6862

   مستجد حسن ياسمين خالد حسن عبدالرحمن 6280668688688060 6860

   مستجد انياسمين سالم محمود صادق سليم 6280668688688626 6860

   مستجد ياسمين صبحى محمد محمد المناخلى 6280668688688062 6828

   مستجد يمنى محمد احمد سالمه على 6280668688688862 6826

   مستجد يمنى محمود احمد بدر احمد الصباغ 6280668688688666 6826

   باق طفىابراهيم مص اسالم رمضان 6280668608688626 6826

   باق اسماء مسعد عبدالمنعم محمدى مشابط 6280668608688660 6820

   باق اشراق محمد عبد السالم حسين 6280668608688268 6826

   باق االء اشرف السيد احمد 6280668608688280 6822

   باق يمهبدالجواد سلاالء جمال ع 6280668608688268 6822

   باق االء محمد محمد عباس 6280668608688662 6820

   باق االء مسعد ابراهيم عبد القادر زيادة 6280668608688688 6820

   باق امال عطا هللا حسن الباجورى 6280668608688006 6828

   باق اناسيمون امير فهيم اسكندر 6280668608688202 6826

   باق ابو اسماعيلايمان عالء احمد محمد  6280668608688620 6826

   باق ايه محمد السيد جمعه احمد 6280668608688286 6826

   باق ايه محمود احمد احمد حسين 6280668608688206 6820

   باق سنت عبد هللا عبده محمد عبد العزيزب 6280668608688262 6826

 مقدمة التدريب الرياضى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  كشف حضور طالبات الفرقة الثانيه 
  0202/0200جلامعى العام ا -الفصل الدراسى الثانى 

 (32جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   باق سيونى سليمان البالمحسناء بسيونى ب 6280668608688060 6822

   باق حجازى خلود خالد تاج الدين محمد 6280668608688060 6822

   باق فرج عبد الحافظ داليا فرج ابراهيم 6280668608688286 6820

   باق رضوى محمد عبد المنعم حموده خضر 6280668608688062 6820

قبا رنا ايمن رضوان محمد طه 6280668608688260 6808    

   باق رنا باهر عبد الواحد عبد الغنى البالصى 6280668608688266 6806

قبا على محمود عبدالفتاح الفقىا رن 6280668608688280 6806    

   باق روان عصام احمد محمد حسن 6280668608688260 6806

   باق زينب حسام الدين محمد المتولى التحفه 6280668608688280 6800

   باق ساره عبدالحق ابراهيم شلبى 6280668608688286 6806

   باق يمن بدران محمد بدرانى اسلم 6280668608688260 6802

   باق سلوى محمد الصفصافى الشربينى 6280668608688068 6802

   باق شاديه عطيه معوض السيد معوض 6280668608688060 6800

   باق مود على المنشاوىعلياء على محمد مح 6280668608688020 6800

   باق نلمياء على محمد حسن عثمان حس 6280668608688066 6808

   باق ح محمد حامدندى محمد خالد عبدالفتا 6280668608688066 6806

   باق نغم محمد جابر امين 6280668608688266 6806

   باق نهال حمادة محمد مرسى القصاص 6280668608688006 6800

   باق نوران محمد اسماعيل محجوب رشوان 6280668608688660 6806

   باق ى احمد عوضنورهان جمال الدين عل 6280668608688608 6802

   باق هاجر نعيم متولى السيد هارون 6280668608688206 6802

   باق هايدى عاطف محسن محمد محمود 6280668608688626 6800

   باق مد متولى متولىهناء حا 6280668608688660 6800

   باق االنه ياسمين السيد عبد اللطيف السيد 6280668608688006 6688

1من الخارج عبد الهادىسلمى صابر بسيونى  6280668608688060 6686    

1من الخارج فاطمه البسيونى مصطفى رمضان 6280668608688600 6686    

1من الخارج مان محمدندا ابراهيم محمد سلي 6280668608688066 6686    

 

 التدريب الرياضى مقدمة دة :الما



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانيه  
  0202/0200اجلامعى  العام -الثانى الفصل الدراسى 

 (32جلنة )

 االســـــــــــــم لكــودىالرقم ا م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

310
6 

من  نيره سند السيد عبدالمقصود 6280668628688662

1خارجال  
  

 

 مقدمة التدريب الرياضى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة ملقررات الفرقة طالبات  ختلفاتقائمة حضور 
م0202/0200للعام اجلامعى -الثانىراسى ل الدثانية الفصبالفرقة ال  

ختلفات (30جلنة )  

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

409
4 

 سعد احمد المسلمانىاروى واصف  2480218218288121
   تدريس مستجد3س

410
0 

 لصيادهيم محمد يوسف ارااسراء محمد اب 2480218218288430
 مستجد تدريس3س

  

410
1 

 اسراء محمود رفعت محمود الزواوى 2480218218288024
   تدريس مستجد3س

410
2 

 اسماء حامد محمد كامل البنا 2480218218288401
   تدريس مستجد3س

410
8 

 االء مصطفى مصطفى محمد الفقى 2480218218288461
   تدريس مستجد3س

411
9 

 يلىايمان رفيق احمد ابوجو 2480218218288608
   تدريس مستجد3س

412
0 

 ايمان شريف محمد حسين محمد هيكل 2480218218288604
   تدريس مستجد3س

412
3 

 ايه اسماعيل عبد المنعم ابراهيم جاد 2480218218288441
   مستجد تدريس3س

412
6 

 بدور مجدى محمد محمد جاب هللا 2480218218288466
   دتجتدريس مس3س

413
0 

 ين السيد محمد طلبنح 2480218218288461
   تدريس مستجد3س

413
4 

 خلود صابر صابر المغربى احمد الحسنين 2480218218288410
   تدريس مستجد3س

413
6 

 م داودخلود محمد حماده ابراهي 2480218218288084
   تدريس مستجد3س

414
0 

 داليا شعبان سعد السيد فرج 2480218218288601
   تدريس مستجد3س

414
1 

 داليا ياسر محمد خليفة هيبه 2480218218288121
   تدريس مستجد3س

416
1 

 رنين كمال سليمان محمد الحالج 2480218218288411
   تدريس مستجد3س

416
3 

 ابراهيم ابراهيم شراره ريهام حطاوى 2480218218288131
   تدريس مستجد3س

416
4 

 دين حسنن محمود عابديريهام عاب 2480218218288112
   ستجدتدريس م3س

416
5 

 ريهام محمد حسن لطفى عرجاوى 2480218218288063
   تدريس مستجد3س

417
2 

 ساره ولى الدين فصيح عبدالوهاب عطاهللا 2480218218288401
   تدريس مستجد3س

417
6 

 سمر عالء عبد اللطيف رضوان عون 2480218218288181
   تدريس مستجد3س

418
1 

 على الحوفىعبير عنتر عوض  2480218218288130
   تدريس مستجد3س

419
1 

 مرام عالء اسماعيل عاشور 2480218218288020
   تدريس مستجد3س

   تدريس مستجد3س مريم عبدالمنعم فرج البيلى 4192480218218288438

 التدريب الرياضى مقدمة -المادة :        



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

4 

419
6 

 منار عبدالفتاح عبدالكريم الخبى 2480218218288060
   تدريس مستجد3س

420
0 

 القادر صالحعلى عبد مها عالء 2480218218288663
   تدريس مستجد3س

420
4 

 مى مصطفى محمد محمد شلبى 2480218218288648
   تدريس مستجد3س

420
6 

 ناديه سعد بدر رجب سلطح 2480218218288061
   تجدتدريس مس3س

420
7 

 ناريمان محمود عبد الكريم سنهر 2480218218288400
   دتدريس مستج3س

422
3 

 انى سيد ابراهيم قطب عكاشهء ههنا 2480218218288630
   تدريس مستجد3س

423
1 

 ياسمين اشرف منصور مبارك عاشور 2480218218288420
   تدريس مستجد3س

 
 
 
 
 
 
 

 الثة ملقرراتالثالفرقة طالبات  ختلفاتقائمة حضور 
م0202/0200للعام اجلامعى -الفرقة الثانية الفصل الدراسى الثانىب  

ختلفات (30جلنة )  

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن كــودىن الالرق م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

423
4 

 يسرا عبد الوهاب محمد الحسينى عبد الرازق 2480218218288641
   تدريس مستجد3س

456
4 

   مستجدارة اد3س اسراء احمد محمد ياقوت قنديل 2480218218288141

456
5 

   ادارة مستجد3س اسماء محمود عبد العزيز محمد 2480218218288183

456
6 

   ادارة مستجد3س االء احمد مصطفى عبدالعزيز براغيث 2480218218288462

456
7 

   ادارة مستجد3س االء محمد عبد المجيد محمد حامد 2480218218288414

457
3 

   تجدرة مسادا3س جادلمنشاوى على امنيه احمد ا 2480218218288013

457
7 

   ادارة مستجد3س اميره ناصرعبدالقوى محمد عسل 2480218218288463

458
2 

   ادارة مستجد3س ايه زكريا نور الدين محمد بيلى 2480218218288460

458
8 

   ادارة مستجد3س و الحجاج حسنحبيبه يسرى اب 2480218218288160

459
3 

   ادارة مستجد3س م الصفطىسلمى محمد اسماعيل سال 2480218218288411

459
7 

   ادارة مستجد3س شروق السعيد محمد سافوح 2480218218288021

   ادارة مستجد3س مى ايهاب محمد عبد هللا زغلول 4602480218218288402

 مقدمة التدريب الرياضى -المادة :        



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

6 

460
8 

   ادارة مستجد3س بد المنعم عبد المنعم محمد حسن شتاندى ع 2480218218288111

461
3 

   ادارة مستجد3س لشامىن رضوان انورا رضوا 2480218218288411

461
7 

   ادارة مستجد3س نيره شعبان عبدالنبى عبدالواحد موسى 2480218218288018

461
8 

   ادارة مستجد3س هناء ابراهيم احمد احمد االحول 2480218218288606

461
9 

   ادارة مستجد3س وردة السيد منصور دسوقى الفران 2480218218288188

   



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ت الفرقة الثانية ر طالباكشف حضو
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد شماوىابتسام شريف محمد احمد الع 6280668688688066 6262

   مستجد احالم السيد الجوهرى ابراهيم 6280668688688820 6262

   مستجد احالم جمال احمد اسماعيل 6280668688688866 6260

   مستجد اسراء ابراهيم السيد ابو اليزيد النقيطى 6280668688688606 6260

   مستجد اسراء اشرف يوسف ابوالعنين 6280668688688662 6228

   مستجد ابراهيم عبد السالم سينى محمدحاسراء ال 6280668688688862 6226

   مستجد اسراء السيد احمد رزق جاويش 6280668688688006 6226

   مستجد اسراء انور مختار احمد الجزايرلى 6280668688688662 6226

   مستجد راء جمال ابراهيم محمد عبد الباقىاس 6280668688688660 6220

   مستجد الجليل السيد ه سعد عبدعاسراء جم 6280668688688602 6226

   مستجد اسراء رضا محمد محمد ابراهيم ابويدك 6280668688688002 6222

   مستجد اسراء شعبان اسماعيل شلبى 6280668688688886 6222

   مستجد ادل عبدالحى عبداللطيف محمداسراء ع 6280668688688606 6220

   مستجد اد عصرد فتحى عبد الجوااسراء عبد الجو 6280668688688082 6220

   مستجد اسراء عبد هللا توفيق على الهابط 6280668688688060 6228

   مستجد اسراء عصام الدين مصطفى محمد ليمونه 6280668688688020 6226

   مستجد سراء مجدى حيدر ابراهيم زيدانا 6280668608688228 6226

   مستجد طفى راغب عطيةصاسراء مجدى م 6280668688688066 6226

   مستجد اسراء محمد ابراهيم السيد يوسف 6280668688688860 6220

   مستجد اسراء محمد عباس الصاوى 6280668688688602 6226

   مستجد لفىاسراء محمد عبدالمنعم اال 6280668688688666 6222

   دجمست حمود بسيونى السنهورىمحمد ماسراء  6280668688688002 6222

   مستجد اسراء ناصر عبد الفتاح على حسن 6280668688688620 6220

   مستجد اسالم رفعت احمد احمد الشرقاوى 6280668688688008 6220

   جدمست اسماء ابراهيم عبدهللا حسن فايد 6280668688688000 6208

   مستجد س محمود محمداسماء احمد اني 6280668688688680 6206

   مستجد اسماء ايهاب محمد ناصف على 6280668688688666 6206

   مستجد اسماء جمال محمد الفقى 6280668688688000 6206

   مستجد اسماء حامد محمود محمد بدر 6280668688688068 6200

   مستجد اء طلعت سيداحمد محمد سالماسم 6280668688688006 6206

 1التربية الصحية المادة :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 
0 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 البات الفرقة الثانية   ضور طكشف ح
  0202/0200العام اجلامعى  -ل الدراسى الثانى فصلا

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد سيد احمد زيان اسماء عبد هللا عبده 6280668688688000 6202

   مستجد بوشعيربد القادر ااسماء محمد سعد ع 6280668688688062 6202

   مستجد اسماء مصطفى طه ابراهيم حسن 6280668688688622 6200

   مستجد اسماء مصطفى على محمد الطباخ 6280668688688866 6200

   مستجد اسماء مصطفى محمود السعيد كرد 6280668688688820 6208

   مستجد اسماء نبيل فتحى توفيق 6280668688688868 6206

   مستجد اسماء نجاح عبد الجليل الجزار 6280668688688006 6206

   مستجد اسماء وهدان زكريا اسماعيل محمد 6280668688688086 6206

   مستجد اسماء ياسر عبدالجواد فتح هللا عصر 6280668688688066 6200

   مستجد يم حسناشرقت فؤاد ابراه 6280668688686862 6206

   مستجد فرج عبد العزيز احمد عطيهقت اشر 6280668688688000 6202

   مستجد االء احمد عبد ربه عبد العزيز 6280668688688060 6202

   مستجد االء احمد محمد ابو الوفا رضوان 6280668688688666 6200

   مستجد ء اسامه محمود محمود سبعاال 6280668688688026 6200

   مستجد يد على دعبسدالحمشرف عباالء ا 6280668688688866 6288

   مستجد االء اشرف محمد احمد اسماعىل 6280668688688026 6286

   مستجد االء جمال حمزه على الجمال 6280668608688206 6286

   مستجد االشمونىاالء حسام محمد حسن احمد  6280668688688822 6286

دتجمس ر الريفىاالء خالد محمد جالل نص 6280668688688668 6280    

   مستجد االء راضى محمد الشعراوى 6280668688688820 6286

   مستجد االء رضا احمد على صبح 6280668608688002 6282

   مستجد االء سمير عبد الونيس محمود غراب 6280668688688882 6282

   مستجد على رخا محمد عبد الاله االء عبد الباسط 6280668688688660 6280

   مستجد االء عبد الرازق عبدالواحد احمد يوسف 6280668608688606 6280

   مستجد االء على عسران على النشار 6280668688688080 6268

   مستجد االء على محمد اسماعيل غازى 6280668688688062 6266

   مستجد االعرجاالء محفوظ سعد حسن  6280668688688022 6266

   مستجد حمد ابراهيم ابراهيم عبيدىء ماال 6280668688688626 6266

   مستجد االء محمد احمد عمرو 6280668688688068 6260

   مستجد االء محمد صالح صبحى عبده الجمل 6280668688688088 6266

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1التربية الصحية  المادة : نية   كشف حضور طالبات الفرقة الثا

 1التربية الصحية  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  0202/0200العام اجلامعى  - الفصل الدراسى الثانى
 (02ة )جلن

 ســـــــــــــمالا الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد االء محمد فاروق محمدالكاشف 6280668688688028 6262

   مستجد هيبىاالء محمود ابراهيم عوض ال 6280668688688662 6262

   مستجد مصباح مد عبداللطيفاالء ياسر مح 6280668688688806 6260

   مستجد الشيماء عبدالباسط طه الحسينى عبده 6280668688688062 6260

   مستجد الشيماء عمرو عيد محمد شبانه 6280668688688860 6268

   مستجد زىالشيماء محمود جمال الدين على المغا 6280668688688800 6266

   مستجد مصطفى مرعى امال محمد محمد 6280668688688662 6266

   مستجد امل رياض ابراهيم خليل جاد هللا 6280668688688026 6266

   مستجد امل عبدالوهاب حسن شرف 6280668688688002 6260

   مستجد امل عزيز عبدالغنى عبدالعزيز 6280668688688020 6266

دتجمس سيد ابراهيم جاد هللاراهيم الامنية اب 6280668688688606 6262    

   مستجد امنيه امين امين راغب الطيب 6280668688688666 6262

   مستجد امنيه شاكر عبد الستار موميه 6280668688688000 6260

   مستجد امنيه شعبان محمد يوسف بلتاجى 6280668688688062 6260

   مستجد ب حموده عبدالسيدنيه عادل عبدالمطلام 6280668688688620 6268

   مستجد حمدى عبد الفتاح قطب د الفتاحامنيه عب 6280668688688822 6266

   مستجد امنيه فرج حماده حسينى سرور 6280668688688680 6266

   مستجد امنيه ماهر ابوزيد بسيونى 6280668688688066 6266

   مستجد ابوالعالد مبروك عبدالغفارامنيه محم 6280668688688860 6260

   مستجد رازق عبدالرحمنامنيه موسى عبدال 6280668688688806 6266

   مستجد اميرة محمد محمود على الفار 6280668688688686 6262

   مستجد اميره عبدالمنعم السيد محمد 6280668688688660 6262

دمستج محمود الطباخاميره محمود فخرالدين  6280668688688066 6260    

   مستجد ابدراهيم ابراهيم السيد عن ابايما 6280668688688880 6260

   مستجد ايمان ابراهيم محمد ابراهيم عوض 6280668688688066 6208

   مستجد ايمان ابراهيم محمد احمد محمد الصعيدى 6280668688688860 6206

   مستجد ىبينى احمد الشربينايمان اسماعيل الشر 6280668688688806 6206

   مستجد هللا العجمى ايمان اسماعيل عباده فتح 6280668688688662 6206

   مستجد ايمان السعودى محمد حامد الدلتونى 6280668688688866 6200

   مستجد ايمان المتولى المغاورى المتولى البسطويسى 6280668688688620 6206

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 قة الثانيةكشف حضور طالبات الفر
  0202/0200معى العام اجلا -فصل الدراسى الثانى لا

 1الصحية التربية  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم دىالرقم الكــو م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ايمان ايمن السيد على عطيه 6280668688688660 6202

   مستجد لدمياطىا يمايمان ايمن مصطفى ابراه 6280668688688606 6202

   مستجد ر مكاوىايمان حسن عبد المنعم عبد الغفا 6280668688688660 6200

   مستجد ايمان حمدى اسماعيل السيد الشرقاوى 6280668688688066 6200

   مستجد ايمان سمير اسماعيل محمد الجيزاوى 6280668688688820 6268

   مستجد سكىويلخايمان صبرى طه ا 6280668688688602 6266

   مستجد ايمان عادل ابراهيم محمد خطاب 6280668688688000 6266

   مستجد ايمان ماجد ابو زيد ابراهيم العسكرى 6280668688688026 6266

   مستجد ايمان محمود على عبد القادر 6280668688688628 6260

دتجمس ايمان ياسر عبد السالم ابو العنين 6280668688688686 6266    

   مستجد ياسر عبدالمنعم عطيه مرعىان ايم 6280668688688860 6262

   مستجد ايه التابعى حافظ عبد السالم عتمان 6280668688688600 6262

   مستجد ايه خليل عطيه حسن الصروه 6280668688688062 6260

   مستجد ايه رشاد زايد على مروان 6280668688688066 6260

   مستجد  خليلايه عبد الشفيع عبد هللا 6280668688688008 6228

   مستجد ايه عبد العاطى عبد العاطى ابراهيم زيدان 6280668688688862 6226

   مستجد ايه كرم فاروق ابراهيم دعبس 6280668688688006 6226

   مستجد ايه محمد احمد يونس 6280668688688600 6226

   مستجد عباس غنىه مدمحاىه  6280668688688626 6220

دتجمس ايه محمد عبدالحميد برهام 6280668688688020 6226    

   مستجد ايه محمد محمد عبد الرحمن فواز 6280668688688080 6222

   مستجد ايه محمود محمود عبد المجيد الكاشف 6280668688688006 6222

   مستجد يلبسنت ايمن اسماعيل محمد اسماع 6280668688688602 6220

   مستجد بسنت سليمان محمد سليمان منصور 6280668688688000 6220

   مستجد تغريد توفيق عبدالحميد عبدالسالم صالح 6280668688688668 6228

   مستجد تقى صالح سليم محمد فواد اسماعيل على جاد 6280668608688262 6226

   مستجد متقى محمد انور محمد سلي 6280668688688808 6226

   مستجد يا جمعه محمد يوسف ابوحطبرث 6280668688688880 6226

   مستجد جاسمين جمال فهمى احمد فرحات 6280668688688662 6220

   مستجد جنه ابراهيم عبد الغنى ابراهيم القصاص 6280668688688006 6226

 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  

  0202/0200ام اجلامعى الع -الفصل الدراسى الثانى 
 1التربية الصحية  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

قيع الطبلت وت

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد جهاد رمضان عبد الرحمن رمضان حموده 6280668688688860 6222

   مستجد جهاد عبدالحميد السيد ابوبكر 6280668688688066 6222

   مستجد طبنجةمحمود محمد جيهان احمد  6280668688688800 6220

   مستجد لسيد محمد يوسفعالء احبيبة  6280668688688866 6220

   مستجد حبيبه اشرف على حسن على 6280668688688026 6208

   مستجد حبيبه السيد جابر محمد السيد 6280668688688086 6206

   مستجد د سلطانير على محمه سمحبيب 6280668688688860 6206

   مستجد حبيبه طه السيد حسن عمر 6280668688688026 6206

   مستجد حبيبه هشام بسيونى على شعوط 6280668688688068 6200

   مستجد حسناء سالمة رمضان ابو البقا 6280668688688060 6206

   مستجد الشوبرى حنان عبد السالم احمد عبد المقصود 6280668688688068 6202

   مستجد حنان على على زيدان بريك 6280668688688602 6202

   مستجد حنان نبيل عسران احمد عامر 6280668688688622 6200

   مستجد حنين احمد مرعى مرعى مخيمر 6280668688688666 6200

   مستجد حنين ايهاب احمد عثمان حسن 6280668688688866 6208

   مستجد  الشي حسنى ابراهيم عبدهللا حنين 6280668688688662 6206

   مستجد غربىمحمد محمد الم حنين عبدالروؤف 6280668688688662 6206

   مستجد حنين عمر عبد الحليم المهدى ابواليزيد الشرقاوى 6280668688688060 6206

   مستجد حياة احمد محمد الفقى 6280668688688026 6200

   مستجد سوقى ابوزيدخالد عبدالرحمن الد خلود 6280668688688662 6206

   مستجد عيل ابراهيمسماعيل اسماخلود خزعل ا 6280668688688808 6202

   مستجد خلود عبدالرازق عبدالمحسن على نوايه 6280668688688660 6202

   مستجد داليا سامح محروس عبد الحميد محمد 6280668688688802 6200

   مستجد لسمان محمودداليا محمد السيد ا 6280668688686866 6200

   مستجد عبده ابوحطبعبدالتواب  داليا محمود 6280668688688026 6088

   مستجد دعاء عبد النبى محمد محمد عبده 6280668608688200 6086

   مستجد دنيا بالل سعد حسن البالصى 6280668688688686 6086

   مستجد وزى عبده ديابدنيا عادل ف 6280668608688260 6086

   مستجد دنيا على السيد محمد النواصره 6280668688688828 6080

   مستجد دنيا محمد ابراهيم ابراهيم غزال 6280668688688022 6086

 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 1التربية الصحية  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 مــــاالســـــــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد دنيا محمد احمد الدسوقى على 6280668688688662 6082

   مستجد دنيا محمود عالء الدين على محمود 6280668688688660 6082

   مستجد لى مقلددنيا محمود فتحى ع 6280668688688008 6080

   مستجد دنيا مدحت عزت احمد ابو ستيت 6280668688688066 6080

   مستجد ابراهيم محمود على يوسفمرعى دنيا  6280668688688806 6068

   مستجد دنيا ناصر الصاوى الصاوى 6280668688688666 6066

   مستجد دنيا ناصر عبد اللطيف محمد النحاس 6280668688688866 6066

   مستجد د احمد منصور ابو قورهمحم ياسردنيا  6280668688688066 6066

   مستجد جاويش لى عبد النبىدينا حماده ع 6280668688688668 6060

   مستجد دينا سامح خليل محمد سلطان 6280668688688660 6066

   مستجد ذكرى عباس محمد عباس 6280668688688860 6062

   مستجد نيدىطى جرؤى عالء ابراهيم عبد العا 6280668688688626 6062

دتجمس رانيا يوسف عبدالقادر شرف الدين 6280668688688826 6060    

   مستجد رباب حمادة محمد حمادة خليف 6280668688688062 6060

   مستجد رباب عبد الرازق السيد ابراهيم سويد 6280668688688626 6068

   مستجد رحمة احمد محمد محمد بدوى 6280668688688628 6066

   مستجد رحمة بكر ابراهيم محمد صوابى 6280668688688662 6066

   مستجد رحمة رضا محمد عبد المجيد النمر 6280668688688680 6066

   مستجد رحمه احمد سعد عبد الرحمن دحدوح 6280668688688866 6060

   مستجد حمد سالمرحمه جمعه مصطفى م 6280668688688006 6066

   مستجد رحمه حسانين حسين عطيه 6280668688688600 6062

   مستجد يد على سليمانلفتاح السعرحمه عبد ا 6280668688688688 6062

   مستجد رحمه محمود محمد عبد المحسن الشعراوى 6280668688688060 6060

   مستجد رحمه هانى السيد عمر يوسف 6280668688688806 6060

   مستجد احمد سليم عيد رضا رفيدة 6280668688688806 6068

   مستجد غبارىرقيه ممدوح احمد عيسى ال 6280668688688026 6066

   مستجد رنا ايمن احمد شفيق خطاب 6280668688688020 6066

   مستجد رنا رضا محمد ابراهيم خليفه 6280668688688660 6066

   مستجد مود مصطفى ابو اليزيدمح رنا 6280668688688062 6060

   مستجد رهف عصام الدين نور الدين عبدهللا المزين 6280668688688028 6066

 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 1صحية التربية ال المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (00جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

طبلت ع التوقي

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 تسلينثبل

   مستجد روان احمد رمضان ياسين 6280668688688862 6062

   مستجد السيد ابراهيم فهمى فرحانه انرو 6280668688688026 6062

   مستجد روان سامى العتربى حسين العتربى 6280668688688806 6060

   مستجد اسسليم بركات النحروان عبدالفتاح  6280668688688660 6060

   مستجد روان على ابراهيم على حسن حجازى 6280668688688608 6008

   مستجد عبد العزيز شلبىد مصطفى روان محم 6280668688688028 6006

   مستجد روان وليد عبدالنبى عبدالفتاح عبدالكريم 6280668688688006 6006

   مستجد هللا المزينر الدين عبد روان ياسر نو 6280668688688080 6006

   مستجد رويدة سامى سعيد عبدالقادر 6280668688686866 6000

   مستجد د المنعم الششتاوىمحمد عبريناده  6280668688688606 6006

   مستجد ريهاد كمال احمد جاويش 6280668688688886 6002

دتجمس زهراء عطيه السيد محمد يحى 6280668688688628 6002    

   مستجد راهيم حمودهمد ابجدى محزيزى م 6280668688688666 6000

   مستجد الموجىسارة احمد عبدالفتاح محمد لطفى  6280668688688660 6000

   مستجد سارة سعيد محمد احمد محمد 6280668688688666 6068

   مستجد ساره السيد بدير الشناوى 6280668688688006 6066

   مستجد حمانىساره سمير محمد عباس الر 6280668688688066 6066

   مستجد ساره عبد الغفار على مغربى على 6280668688688860 6066

   مستجد ساره عبدالحكيم سعد ابواليزيد مقلد 6280668688686860 6060

   مستجد ساره عبدالوهاب ابراهيم العزب حماد 6280668688688666 6066

   مستجد ساره مجدى شفيق محمد اسماعيل 6280668688688820 6062

   مستجد ساره محمد السعيد محمد حموده 6280668688688022 6062

   مستجد ساره محمود محمد ابراهيم ابو عساكر 6280668688688620 6060

   مستجد ساره مصطفى محمد مصطفى الشابورى 6280668688688880 6060

   مستجد سعيد فوزى احمد موسىه السالم 6280668688688660 6028

   مستجد ساميه اسامه السيد محمد حمزاوى 6280668688688086 6026

   مستجد حماده محمد العزبىيه سام 6280668688688668 6026

   مستجد ساندى سعد موريس جرجس 6280668688688600 6026

   مستجد رهسجى احمد عبد المجيد مبروك ابو غرا 6280668688688606 6020

   مستجد اهيم محمد حسنر جمال ابرحس 6280668688688622 6026

 
 
 
 
 

 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200امعى العام اجل -ثانى الفصل الدراسى ال

 (00جلنة )

 1التربية الصحية  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 تسلينثبل

تجدمس العاطى احمد حجازى مى عبدسحر سا 6280668688688620 6022    

   مستجد سعاد ايمن اسماعيل عبدالعزيز بكر 6280668688688660 6022

   مستجد سعاد طلحة محمد على متولى الحداد 6280668688688800 6020

   مستجد سلمى احمد قرش احمد المصرى 6280668688688026 6020

   مستجد بد الرحمن محمدسلمى حاتم شحاته ع 6280668608688200 6028

   مستجد سلمى خالد يوسف السيد احمد 6280668688688628 6026

   مستجد سلمى رضا محمد على راجح 6280668688688826 6026

   مستجد سلمى عصام فتحى مزيد محمد 6280668608688060 6026

   مستجد دالرحمن سرورى سعد عبسلمى فتح 6280668688688680 6020

   مستجد محمد عبد المالك شتاسلوى محمد  6280668688688666 6026

جدمست سماح سعد سعد دحروج 6280668688688666 6022    

   مستجد سماح محمود عبدالسالم محمود عبد السالم 6280668688688602 6022

   مستجد نياوىسماح مصطفى فكرى يوسف الم 6280668688688660 6020

   مستجد يم حسنسمر منصور عبدالسالم ابراه 6280668688688006 6020

تجدسم سميحة بدر محمد عبدالوهاب محمد بدر 6280668688688600 6008    

   مستجد سميه مصطفى صالح عباس االشوح 6280668688688866 6006

دمستج سناء مسعد مصطفى محمود البنا 6280668688688868 6006    

   مستجد لى شرف الدينالدين ع سهام شرف 6280668688688680 6006

   مستجد سهير رجب محمد رمضان 6280668688688660 6000

   مستجد سهيله السيد السيد على يوسف المتولى 6280668688688662 6006

   مستجد سهيله بدر محمد عبدالرؤف تهامى 6280668688688600 6002

   مستجد يىسوسن السيد صبرى اسماعيل يح 6280668688688802 6002

   مستجد شروق اشرف احمد حجاج 6280668608688606 6000

   مستجد بدرلمحسن سيد احمد شروق عاشور عبدا 6280668688688026 6000

   مستجد شروق موافى عبدالمجيد حامد 6280668688688802 6008

   مستجد بسيونى سعيد شهد محمد السيد 6280668688688862 6006

   مستجد حمد شحاتهشيماء اشرف محمود م 6280668688688822 6006

   مستجد البيارىشيماء عصام الدين محمد محمد على ا 6280668688688666 6006

   مستجد شيماء محمد حسين محمد القاضى 6280668688688800 6000

   مستجد يد على قورهصفا عبد المنعم محمد الس 6280668688688666 6006

 
 
 

 
 
 

 الفرقة الثانية  طالبات  كشف حضور
  0202/0200العام اجلامعى  -لدراسى الثانى الفصل ا

 (03جلنة )

 1التربية الصحية  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ــماالســـــــــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ن غازىصفاء حسن اسماعيل حس 6280668688688060 6002

   مستجد عائشه صالح على محمد االبيض 6280668688688060 6002

   مستجد عبير بسرى محمود محمد سلطان 6280668688688608 6000

   مستجد عبير عبد الرحمن عبد العزيز على عكاشه 6280668688688626 6000

دمستج عبير عصام السيد ابراهيم سعودى 6280668688688602 6088    

   مستجد براهيم عزبالسعيد ا عبير وائل 6280668688688666 6086

   مستجد عبير وائل عبدالفتاح حافظ 6280668688688686 6086

   مستجد لفتاح احمدهيم عبداعزه ابرا 6280668688688822 6086

   مستجد عزيزة ابراهيم طه شرف 6280668688688060 6080

دتجمس اسعد الشحات عبد العليم الدسوقىزة عزي 6280668688688600 6086    

   مستجد ر كبكابعفاف عصام عام 6280668688688660 6082

   مستجد عال اسماعيل عبدالمنعم االلفى 6280668688688002 6082

   مستجد عال السيد عادل احمد رخا 6280668688688620 6080

   مستجد صرعلياء احمد عزت ابراهيم ن 6280668688688802 6080

   مستجد احمد على سليمان ابراهيمد عه 6280668688688686 6068

   مستجد غادة عالءالدين رمزى زايد 6280668688688826 6066

   مستجد سعد عبد العزيز عبد الحى اللبيشى تنفا 6280668688688800 6066

   مستجد فاطمة غازى الشحات غازى احمد 6280668688688606 6066

   مستجد لسالمنبى ابراهيم عبدافاطمة نبيل عبدال 6280668688688660 6060

   مستجد فاطمه السيد المرسى بدران سعيد 6280668688688806 6066

   مستجد طمه حسام الدين مصطفى سعج ابوالمجداف 6280668688688000 6062

   مستجد فاطمه حسنى محمد عبدالباقى عامر 6280668688688020 6062

   مستجد سيونىالرازق محمد بفاطمه رضا عبد 6280668688688606 6060

   مستجد فاطمه على عبدالسميع على احمد 6280668688688606 6060

   مستجد على عيد شم على  فاطمه 6280668688688802 6068

   مستجد فاطمه محى طه عبدالعزيز سليمان 6280668688688662 6066

تجدسم فاطمه نصر هللا حامد محمد مجاهد 6280668688688006 6066    

   مستجد حمد عبدالعاطىفتحيه جمال ا 6280668688688022 6066

   مستجد مدلبنى السعيد ابراهيم مصباح مح 6280668608688228 6060

   مستجد لبنى سرحان احمد محمد سرحان 6280668688688688 6066

 
 
 
 
 

 
 ية  كشف حضور طالبات الفرقة الثان

 0202/0200امعى العام اجل -الفصل الدراسى الثانى 
 (03جلنة ) 

 1التربية الصحية  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ـــماالســــــــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد لبنى محمد عبدالحليم محمد ودن 6280668688688026 6062

   مستجد على الدرسليلى احمد هاشم  6280668688688626 6062

   مستجد ليلى جمال احمد يوسف مرزوق 6280668688688626 6060

   مستجد ليلى على صالح على الساكت 6280668688688600 6060

   مستجد د السيد عمرليلى عونى محم 6280668688688866 6068

   مستجد ماجدة محمد محمد ابراهيم شتا 6280668688688006 6066

   مستجد الكماريان هانى سمير عبد الم 6280668688688666 6066

   مستجد بشارةمارينا اميل مكرم لبيب  6280668688688060 6066

   مستجد مارينا ماهر اديب معوض يوسف 6280668688688620 6060

   مستجد ماهيتاب اشرف محمد مقبل احمد ابوالمجد 6280668688688666 6066

   مستجد مايا وائل فكرى موسى نصر 6280668688688826 6062

   مستجد مروه عادل عبد الواحد محمد داود 6280668688688828 6062

   مستجد مروه عبدالحليم السيد عبد الحليم عامر 6280668688688600 6060

   مستجد مريم ابراهيم السيد سليمان ابراهيم 6280668688688020 6060

   مستجد حسن على زيادةاحمد مريم  6280668688688662 6008

   مستجد مريم السيد محسوب المرسى 6280668688688666 6006

   مستجد مريم حامد محمد على غانم 6280668688688626 6006

   مستجد يم الدسوقى سعدن ابراهمريم حس 6280668608688666 6006

   مستجد مريم رضا جمعه احمد محمد 6280668688688686 6000

   مستجد ود الريفىمريم رضا مصطفى محم 6280668688688026 6006

   مستجد ابراهيم الطراوى مريم محروس سالمه 6280668688688886 6002

   مستجد لخطيبمريم وفدى خطاب على احمد ا 6280668688688606 6002

   مستجد منار اسامة محمد مرسى خلف هللا 6280668688688006 6000

تجدسم منار قطب سيد احمد قطب محمد 6280668688688666 6000    

   مستجد منار ماهر عبده موسى المالح 6280668688688008 6068

   مستجد منال احمد محمد محمد يوسف 6280668688688662 6066

   مستجد منال سامح السيد محمد الزغبى 6280668688688000 6066

   مستجد ى محمد شعبانمنال وجيه المتول 6280668688688006 6066

   مستجد منة هللا سمير على ابراهيم 6280668688688606 6060

   مستجد منة هللا فوزى رضوان احمد عبد الرحمن 6280668688688882 6066

 
 
 
 
 

 
 قة الثانية  كشف حضور طالبات الفر

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02جلنة )

 1التربية الصحية  :المادة 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم ـودىالرقم الكـ م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد هللا يوسف عبد السميع يوسفمنة  6280668688688866 6062

   مستجد و شادىد الجليل محمد ابمنه هللا عنتر عب 6280668688688666 6062

   مستجد لمسعد عبد الرازقمنه هللا وائل عبد ا 6280668688688622 6060

   مستجد منه محمد عريبه محمود عبدالال 6280668608688260 6060

   مستجد ى امين محسن على المصرىمن 6280668688688020 6028

   مستجد حافظمنى حسين احمد ناجى  6280668688688862 6026

جدمست منى رمضان محمد عوض السيد عطا هللا 6280668688688660 6026    

   مستجد بد الجيد موسىجيد احمد عمنى عبد ال 6280668688688800 6026

   مستجد الدعدرمنى فتحى على حسن  6280668688688026 6020

   مستجد منى محمد محمد عبدالهادى عيسى 6280668688688066 6026

   مستجد مى حمدى شحات عبد الرؤف سعد 6280668688688602 6022

جدمست مى محمد حامد احمد النجار 6280668688688666 6022    

   مستجد مى محمد عبد العظيم مصطفى لغا 6280668688688066 6020

   مستجد مى محمد محمود السيد صالح 6280668688688020 6020

   مستجد اده السيد محمد الكفراوىيم 6280668688688608 6028

   مستجد سن طلحه ابوطالبميار كمال عبدالمح 6280668688688002 6026

   مستجد ميان محرم عبدالحميد احمد سعد صحصاح 6280668688688066 6026

   مستجد نادية مصطفى مصطفى حسين خلف 6280668688688806 6026

   مستجد م ابراهيمحمد عبدالداينادين احمد م 6280668688688060 6020

   مستجد طيف محمود عامرناديه سعد حسن عبدالل 6280668688688826 6026

   مستجد ناديه محمد محمود مصطفى بديوى 6280668688688002 6022

   مستجد ى ابو زيد عبد العزيز عنتر ابوعيدهنانس 6280668688688620 6022

   مستجد د حسين النجارمد السعينانسى مح 6280668688688600 6020

   مستجد د احمد السيدناهد نجاح عبد الموجو 6280668688688600 6020

   مستجد ندا الحسينى مصطفى عبد المحسن 6280668688688860 6008

   مستجد ور محمد السيد حامدندا ان 6280668688688682 6006

   مستجد يد ابو منصورهندا صالح عبد الدايم الس 6280668688688086 6006

   مستجد ندا لطفى عاطف عبدالفتاح مسلم 6280668688688066 6006

   مستجد ان جادام رمضندا هش 6280668688688868 6000

   مستجد ضرندى اسعد السعيد عبد السالم خ 6280668688688066 6006

 
 
 
 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200م اجلامعى العا -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 1التربية الصحية  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
لـة اح

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

ع الطبلت قيتو

 ثبلتسلين

   مستجد ندى ايمن كامل االمام احمد ياسين 6280668688688066 6002

   مستجد ندى حسن عبدالعزيز مصطفى 6280668688688602 6002

   مستجد ندى سعد عبدالعظيم البطاط 6280668688688606 6000

   مستجد ى شريف سعيد ابواليزيد الفقىدن 6280668688688006 6000

   مستجد ندى عصام عبد الجواد الشبلى احمد 6280668688688626 6008

   مستجد ى محمد منير عبدالعالند 6280668688688660 6006

   مستجد ندى يونس رياض ابراهيم 6280668688688600 6006

دمستج نرمين حماده محمد سرور 6280668688688686 6006    

   مستجد مجيد رضوانمحمد عبد النرمين سمير  6280668688688006 6000

دمستج نرمين عيسى رافت عيسى البلتاجى 6280668688688622 6006    

   مستجد نسرين صالح مهدى سالمة 6280668688688606 6002

   مستجد نشوى عبدهللا محمد على على البطل 6280668688688666 6002

   مستجد يمنغم مصطفى محمد مصطفى ابراه 6280668688688022 6000

   مستجد نهال جمال عبد الفتاح اسماعيل عيسى 6280668688688620 6000

   مستجد نهال خالد عبدالمجيد السيد حمده 6280668688688022 6888

   مستجد نهال صبرى مصطفى ادريس 6280668688688600 6886

   مستجد ام سعد سليم متولىن هشنورا 6280668688688066 6886

   مستجد نورهان ابراهيم ابراهيم عبد الدايم 6280668688688022 6886

   مستجد احمد الذكير عبد الوهاب خيرهللانورهان  6280668688688806 6880

   مستجد ابراهيممحمد احمد  نورهان اشرف 6280668688688606 6886

   مستجد دهللا محمد السيد عيشهلبيلى عبنورهان ا 6280668688688620 6882

   مستجد نورهان بسيونى بدير ابراهيم اللقانى 6280668688688626 6882

   مستجد نورهان شوكت محى الدين محمد 6280668688688602 6880

   مستجد حسن يد عبد العزيزنورهان صبرى ع 6280668688688660 6880

   مستجد عبد الفتاح محمدرى محروس نورهان صب 6280668688688606 6868

   مستجد نورهان صالح ابراهيم ابو العنين 6280668688688626 6866

   مستجد عبدالخالق عبدالخالق عبدالخالق ابوسعدهنورهان  6280668688688866 6866

   مستجد بده على عبدالفتاح االشوحان عنوره 6280668688688862 6866

   مستجد نورهان عصام احمد احمد الدسوقى 6280668688688020 6860

   مستجد نورهان فتح هللا محمد ابراهيم غنام 6280668688688666 6866

 
 
 
 
 

 
 فرقة الثانيه  كشف حضور طالبات ال

 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02جلنة ) 

 1التربية الصحية  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم كــودىالرقم ال م
حالـة 

 القيــد

ع الطبلت قيتو

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 لينثبلتس

   مستجد نورهان كامل السيدعشرى سيد احمد 6280668688688866 6862

   مستجد رفعت مامون ابراهيمنورهان مامون  6280668688688600 6862

   مستجد المعطى غازىنورهان محمد ابراهيم عبد 6280668688688062 6860

   مستجد نورهان منتصر محمد احمد النجار 6280668688688060 6860

   مستجد نيرة احمد محمد احمد عالم 6280668688688660 6868

   مستجد يمنيره احمد ممدوح احمد سل 6280668688688826 6866

   مستجد هاجر ابراهيم ابراهيم الدسوقى 6280668688688666 6866

   مستجد مد الشبيتىهاجر ابراهيم محمود اح 6280668688688608 6866

   مستجد هاجر اشرف على على شرف 6280668688688668 6860

   مستجد هاجر حلمى زكريا طلبة الصاوى 6280668688688800 6866

   مستجد هاجر طارق محمد محمد السيد الخواجه 6280668688688608 6862

   مستجد مهاجر عبد الحميد عبد الحميد محمد الغنا 6280668688688060 6862

   مستجد ه على عبد السالملى حمزهاجر ع 6280668688688008 6860

   مستجد هاجر كرم عبدالغفار عبدربه 6280668688688022 6860

   مستجد هاجر محمد عبد الرحمن قطب ابو شنب 6280668688688682 6868

   مستجد هاجر محمد عدلى محمد خليفه 6280668688688002 6866

   مستجد نداوىهاجر محمود حامد حامد اله 6280668688688666 6866

   مستجد هاجر ياسين محمد عطيه 6280668688688062 6866

   مستجد سيد عبد الفتاحهاله ايهاب ال 6280668688688862 6860

   مستجد وىهانم يوسف محمد يوسف القرنشا 6280668688688620 6866

   مستجد صقر هاب عاطفهايدى اي 6280668688688666 6862

   مستجد هايدى مدحت فؤاد ابراهيم نصار 6280668688688620 6862

   مستجد هايدى مهدى عبدالمنعم محمد جادو 6280668688686866 6860

   مستجد هدى احمد عبد المنعم محمد عليبه 6280668688688866 6860

   مستجد هدى الشحات نصر محمود الصيفى 6280668688688606 6808

   مستجد و اليزيد شريفبدير اب هدى طارق 6280668688688806 6806

   مستجد هدى عطيه عطيه متولى 6280668688688666 6806

   مستجد هدى محروس عبد العزيز محمود زيدان 6280668608688206 6806

   مستجد عبدهللا احمد حسنين مد موسىهدير اح 6280668688688826 6800

   مستجد يحى هدير ايهاب محمد على على 6280668688688622 6806



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانيه  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم قم الكــودىالر م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

لت الطب توقيع

 ثبلتسلين

بو العطا همت محمود احمد محمد عبدالعظيم ا 6280668688688606 6802
 ابوال

 مستجد
  

   مستجد هناء ايمن على راشد شعوط 6280668688688020 6802

   مستجد  محمد الحوتهناء عبدهللا 6280668688688666 6800

جدمست هند عنتر مختار احمد النيل 6280668688688626 6800    

   مستجد د عبدالرازق البرعىحام هنية 6280668688688606 6868

   مستجد ورده حلمى عبدالفتاح احمد غازى 6280668688688686 6866

ستجدم وفاء السيد عبدالجواد السيد اسماعيل 6280668688688800 6866    

   مستجد وفاء جميل عبد الفتاح طلبة محمد 6280668688688666 6866

   مستجد جلدةد يوسف سعد الوفاء وليد محم 6280668688688668 6860

   مستجد يارا سعيد بسيونى بسيونى الصعيدى 6280668688688860 6866

   مستجد يارا عبد الجيد كمال عبد الجيد 6280668688688666 6862

   مستجد ياسمين احمد مصطفى قطب نجم 6280668688688068 6862

   مستجد حسنياسمين خالد حسن عبدالرحمن  6280668688688060 6860

   مستجد الم محمود صادق سليمانين سياسم 6280668688688626 6860

   مستجد ياسمين صبحى محمد محمد المناخلى 6280668688688062 6828

   مستجد يمنى محمد احمد سالمه على 6280668688688862 6826

   مستجد احمد الصباغاحمد بدر  يمنى محمود 6280668688688666 6826

   باق الم حسيناشراق محمد عبد الس 6280668608688268 6826

   باق االء اشرف السيد احمد 6280668608688280 6822

   باق هاالء جمال عبدالجواد سليم 6280668608688268 6822

   باق االء محمد محمد عباس 6280668608688662 6820

   باق ادر زيادةاالء مسعد ابراهيم عبد الق 6280668608688688 6820

   باق ايه محمود احمد احمد حسين 6280668608688206 6820

 1بية الصحية التر ادة :الم



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانيه  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (32جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 مثبالستال

توقيع الطبلت 

 ينثبلتسل

   باق جازىالدين محمد ح خلود خالد تاج 6280668608688060 6822

   باق رنا باهر عبد الواحد عبد الغنى البالصى 6280668608688266 6806

   باق م الدين محمد المتولى التحفهزينب حسا 6280668608688280 6800

   باق اهيم شلبىساره عبدالحق ابر 6280668608688286 6806

   باق درانسلمى ايمن بدران محمد ب 6280668608688260 6802

   باق سلوى محمد الصفصافى الشربينى 6280668608688068 6802

   باق وىعلياء على محمد محمود على المنشا 6280668608688020 6800

   باق لمياء على محمد حسن عثمان حسن 6280668608688066 6808

   باق ل الدين على احمد عوضن جمانورها 6280668608688608 6802

   باق هايدى عاطف محسن محمد محمود 6280668608688626 6800

1من الخارج سلمى صابر بسيونى عبد الهادى 6280668608688060 6686    

1من الخارج فاطمه البسيونى مصطفى رمضان 6280668608688600 6686    

1من الخارج ليمان محمدندا ابراهيم محمد س 6280668608688066 6686    

 

 1التربية الصحية  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثانيه   لبات الفرقةكشف حضور طا
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (32جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

310
6 

من  د السيد عبدالمقصودنيره سن 6280668628688662

1الخارج  
  

 

 1التربية الصحية  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 
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 الثالثة ملقررات الفرقة طالبات  ختلفاتقائمة حضور 
م0202/0200للعام اجلامعى -بالفرقة الثانية الفصل الدراسى الثانى  

ختلفات (30جلنة )  

 حبلـة القيــد ـــناالســــــــــ الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 لين  ثبلتس

418
4 

 يز على حسنعال السيد عبد العز 2480218218288182
   تدريس مستجد3س

420
9 

 ندى يونس يونس االشقر 2480218218288431
   تدريس مستجد3س

   

 1التربية الصحية -المادة :        



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 ــــــــماالســـــ الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابتسام شريف محمد احمد العشماوى 6280668688688066 6262

   مستجد احالم السيد الجوهرى ابراهيم 6280668688688820 6262

   مستجد احالم جمال احمد اسماعيل 6280668688688866 6260

   مستجد يطىم السيد ابو اليزيد النقاسراء ابراهي 6280668688688606 6260

   مستجد اسراء اشرف يوسف ابوالعنين 6280668688688662 6228

   مستجد اسراء الحسينى محمد ابراهيم عبد السالم 6280668688688862 6226

   مستجد اسراء السيد احمد رزق جاويش 6280668688688006 6226

   مستجد ار احمد الجزايرلىاسراء انور مخت 6280668688688662 6226

   مستجد اسراء جمال ابراهيم محمد عبد الباقى 6280668688688660 6220

   مستجد اسراء جمعه سعد عبد الجليل السيد 6280668688688602 6226

   مستجد اء رضا محمد محمد ابراهيم ابويدكاسر 6280668688688002 6222

   مستجد اسماعيل شلبىاسراء شعبان  6280668688688886 6222

   مستجد اسراء عادل عبدالحى عبداللطيف محمد 6280668688688606 6220

   مستجد اسراء عبد الجواد فتحى عبد الجواد عصر 6280668688688082 6220

   مستجد ء عبد هللا توفيق على الهابطاسرا 6280668688688060 6228

   دمستج مصطفى محمد ليمونه اسراء عصام الدين 6280668688688020 6226

   مستجد اسراء مجدى حيدر ابراهيم زيدان 6280668608688228 6226

   مستجد اسراء مجدى مصطفى راغب عطية 6280668688688066 6226

   مستجد براهيم السيد يوسفاسراء محمد ا 6280668688688860 6220

   جدمست راء محمد عباس الصاوىاس 6280668688688602 6226

   مستجد اسراء محمد عبدالمنعم االلفى 6280668688688666 6222

   مستجد اسراء محمد محمود بسيونى السنهورى 6280668688688002 6222

   مستجد اسراء ناصر عبد الفتاح على حسن 6280668688688620 6220

   مستجد الشرقاوى اسالم رفعت احمد احمد 6280668688688008 6220

   مستجد ابراهيم عبدهللا حسن فايداسماء  6280668688688000 6208

   مستجد اسماء احمد انيس محمود محمد 6280668688688680 6206

   مستجد اسماء ايهاب محمد ناصف على 6280668688688666 6206

   مستجد اسماء جمال محمد الفقى 6280668688688000 6206

   مستجد د محمود محمد بدراسماء حام 6280668688688068 6200

   مستجد اسماء طلعت سيداحمد محمد سالم 6280668688688006 6206

 2االلعاب الجماعيةالمادة :
  



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية   
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم ــودىالرقم الك م
حالـة 
 القيــد

قيع الطبلت تو

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد اسماء عبد هللا عبده سيد احمد زيان 6280668688688000 6202

   مستجد اسماء محمد سعد عبد القادر ابوشعير 6280668688688062 6202

   مستجد هيم حسناسماء مصطفى طه ابرا 6280668688688622 6200

   مستجد ماء مصطفى على محمد الطباخاس 6280668688688866 6200

   مستجد اسماء مصطفى محمود السعيد كرد 6280668688688820 6208

   مستجد اسماء نبيل فتحى توفيق 6280668688688868 6206

   مستجد اسماء نجاح عبد الجليل الجزار 6280668688688006 6206

   مستجد محمداسماء وهدان زكريا اسماعيل  6280668688688086 6206

   مستجد عبدالجواد فتح هللا عصراسماء ياسر  6280668688688066 6200

   مستجد اشرقت فؤاد ابراهيم حسن 6280668688686862 6206

   مستجد اشرقت فرج عبد العزيز احمد عطيه 6280668688688000 6202

   مستجد االء احمد عبد ربه عبد العزيز 6280668688688060 6202

   مستجد ضواند ابو الوفا راالء احمد محم 6280668688688666 6200

   مستجد االء اسامه محمود محمود سبع 6280668688688026 6200

   مستجد االء اشرف عبدالحميد على دعبس 6280668688688866 6288

   مستجد احمد اسماعىل االء اشرف محمد 6280668688688026 6286

دمستج االء جمال حمزه على الجمال 6280668608688206 6286    

   مستجد االء حسام محمد حسن احمد االشمونى 6280668688688822 6286

   مستجد االء خالد محمد جالل نصر الريفى 6280668688688668 6280

دمستج االء راضى محمد الشعراوى 6280668688688820 6286    

   مستجد على صبحاالء رضا احمد  6280668608688002 6282

   مستجد ر عبد الونيس محمود غراباالء سمي 6280668688688882 6282

   مستجد االء عبد الباسط محمد عبد الاله على رخا 6280668688688660 6280

   مستجد االء عبد الرازق عبدالواحد احمد يوسف 6280668608688606 6280

   مستجد ى النشاراالء على عسران عل 6280668688688080 6268

   مستجد ى محمد اسماعيل غازىاالء عل 6280668688688062 6266

   مستجد االء محفوظ سعد حسن االعرج 6280668688688022 6266

   مستجد االء محمد ابراهيم ابراهيم عبيدى 6280668688688626 6266

   مستجد االء محمد احمد عمرو 6280668688688068 6260

جدمست بده الجملاالء محمد صالح صبحى ع 6280668688688088 6266    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2االلعاب الجماعية المادة : كشف حضور طالبات الفرقة الثانية   

 2االلعاب الجماعية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

قيع الطبلت تو

 ثبلتسلين

دمستج االء محمد فاروق محمدالكاشف 6280668688688028 6262    

   مستجد االء محمود ابراهيم عوض الهيبى 6280668688688662 6262

   مستجد االء ياسر محمد عبداللطيف مصباح 6280668688688806 6260

   مستجد هالشيماء عبدالباسط طه الحسينى عبد 6280668688688062 6260

   مستجد الشيماء عمرو عيد محمد شبانه 6280668688688860 6268

   مستجد الشيماء محمود جمال الدين على المغازى 6280668688688800 6266

   مستجد امال محمد محمد مصطفى مرعى 6280668688688662 6266

   مستجد امل رياض ابراهيم خليل جاد هللا 6280668688688026 6266

   مستجد عبدالوهاب حسن شرف امل 6280668688688002 6260

   مستجد امل عزيز عبدالغنى عبدالعزيز 6280668688688020 6266

   مستجد امنية ابراهيم السيد ابراهيم جاد هللا 6280668688688606 6262

   مستجد امنيه امين امين راغب الطيب 6280668688688666 6262

   مستجد موميه امنيه شاكر عبد الستار 6280668688688000 6260

   مستجد محمد يوسف بلتاجى نامنيه شعبا 6280668688688062 6260

   مستجد امنيه عادل عبدالمطلب حموده عبدالسيد 6280668688688620 6268

   مستجد امنيه عبد الفتاح حمدى عبد الفتاح قطب 6280668688688822 6266

   مستجد رورامنيه فرج حماده حسينى س 6280668688688680 6266

   مستجد زيد بسيونىوامنيه ماهر اب 6280668688688066 6266

   مستجد امنيه محمد مبروك عبدالغفارابوالعال 6280668688688860 6260

   مستجد امنيه موسى عبدالرازق عبدالرحمن 6280668688688806 6266

   مستجد محمود على الفاراميرة محمد  6280668688688686 6262

ستجدم اميره عبدالمنعم السيد محمد 6280668688688660 6262    

   مستجد اميره محمود فخرالدين محمود الطباخ 6280668688688066 6260

   مستجد ايمان ابراهيم ابراهيم السيد عابد 6280668688688880 6260

   مستجد اهيم عوضايمان ابراهيم محمد ابر 6280668688688066 6208

   مستجد ىدايمان ابراهيم محمد احمد محمد الصعي 6280668688688860 6206

   مستجد ايمان اسماعيل الشربينى احمد الشربينى 6280668688688806 6206

   مستجد ايمان اسماعيل عباده فتح هللا العجمى 6280668688688662 6206

   مستجد محمد حامد الدلتونى ايمان السعودى 6280668688688866 6200

   مستجد لمتولى البسطويسىاايمان المتولى المغاورى  6280668688688620 6206

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 2االلعاب الجماعية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 مثبالستال

بلت توقيع الط

 ثبلتسلين

تجدمس سيد على عطيهايمان ايمن ال 6280668688688660 6202    

   مستجد ايمان ايمن مصطفى ابراهيم الدمياطى 6280668688688606 6202

   مستجد ايمان حسن عبد المنعم عبد الغفار مكاوى 6280668688688660 6200

   مستجد قاوىالسيد الشر ايمان حمدى اسماعيل 6280668688688066 6200

   مستجد زاوىماعيل محمد الجيايمان سمير اس 6280668688688820 6268

   مستجد ايمان صبرى طه الخويسكى 6280668688688602 6266

   مستجد ايمان عادل ابراهيم محمد خطاب 6280668688688000 6266

   مستجد كرىايمان ماجد ابو زيد ابراهيم العس 6280668688688026 6266

   مستجد رايمان محمود على عبد القاد 6280668688688628 6260

   مستجد ايمان ياسر عبد السالم ابو العنين 6280668688688686 6266

   مستجد ايمان ياسر عبدالمنعم عطيه مرعى 6280668688688860 6262

جدمست ايه التابعى حافظ عبد السالم عتمان 6280668688688600 6262    

   مستجد ايه خليل عطيه حسن الصروه 6280668688688062 6260

   مستجد ايه رشاد زايد على مروان 6280668688688066 6260

   مستجد ايه عبد الشفيع عبد هللا خليل 6280668688688008 6228

   مستجد ايه عبد العاطى عبد العاطى ابراهيم زيدان 6280668688688862 6226

   مستجد ايه كرم فاروق ابراهيم دعبس 6280668688688006 6226

   مستجد محمد احمد يونس ايه 6280668688688600 6226

   مستجد اىه محمد عباس غنىه 6280668688688626 6220

   مستجد ايه محمد عبدالحميد برهام 6280668688688020 6226

   مستجد زايه محمد محمد عبد الرحمن فوا 6280668688688080 6222

   مستجد الكاشفايه محمود محمود عبد المجيد  6280668688688006 6222

   مستجد بسنت ايمن اسماعيل محمد اسماعيل 6280668688688602 6220

   مستجد بسنت سليمان محمد سليمان منصور 6280668688688000 6220

   مستجد حتغريد توفيق عبدالحميد عبدالسالم صال 6280668688688668 6228

تجدمس اعيل على جادتقى صالح سليم محمد فواد اسم 6280668608688262 6226    

   مستجد تقى محمد انور محمد سليم 6280668688688808 6226

   مستجد ثريا جمعه محمد يوسف ابوحطب 6280668688688880 6226

   مستجد جاسمين جمال فهمى احمد فرحات 6280668688688662 6220

جدمست جنه ابراهيم عبد الغنى ابراهيم القصاص 6280668688688006 6226    

 
 
 
 

 
 

 طالبات الفرقة الثانية   كشف حضور
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 2االلعاب الجماعية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

ستجدم جهاد رمضان عبد الرحمن رمضان حموده 6280668688688860 6222    

   مستجد جهاد عبدالحميد السيد ابوبكر 6280668688688066 6222

   مستجد جيهان احمد محمود محمد طبنجة 6280668688688800 6220

   مستجد حبيبة عالء السيد محمد يوسف 6280668688688866 6220

   مستجد اشرف على حسن على حبيبه 6280668688688026 6208

   مستجد دحبيبه السيد جابر محمد السي 6280668688688086 6206

   مستجد حبيبه سمير على محمد سلطان 6280668688688860 6206

   مستجد حبيبه طه السيد حسن عمر 6280668688688026 6206

   مستجد حبيبه هشام بسيونى على شعوط 6280668688688068 6200

   مستجد بقاحسناء سالمة رمضان ابو ال 6280668688688060 6206

   مستجد حنان عبد السالم احمد عبد المقصود الشوبرى 6280668688688068 6202

   مستجد حنان على على زيدان بريك 6280668688688602 6202

   مستجد حنان نبيل عسران احمد عامر 6280668688688622 6200

   مستجد حنين احمد مرعى مرعى مخيمر 6280668688688666 6200

   مستجد احمد عثمان حسن حنين ايهاب 6280668688688866 6208

   مستجد حنين حسنى ابراهيم عبدهللا الشي  6280668688688662 6206

   مستجد حنين عبدالروؤف محمد محمد المغربى 6280668688688662 6206

   مستجد ر عبد الحليم المهدى ابواليزيد الشرقاوىين عمحن 6280668688688060 6206

   مستجد احمد محمد الفقىحياة  6280668688688026 6200

   مستجد خلود خالد عبدالرحمن الدسوقى ابوزيد 6280668688688662 6206

   مستجد خلود خزعل اسماعيل اسماعيل ابراهيم 6280668688688808 6202

   مستجد د عبدالرازق عبدالمحسن على نوايهخلو 6280668688688660 6202

   مستجد حروس عبد الحميد محمدداليا سامح م 6280668688688802 6200

   مستجد داليا محمد السيد السمان محمود 6280668688686866 6200

   مستجد داليا محمود عبدالتواب عبده ابوحطب 6280668688688026 6088

   مستجد ء عبد النبى محمد محمد عبدهدعا 6280668608688200 6086

   مستجد البالصى دنيا بالل سعد حسن 6280668688688686 6086

   مستجد دنيا عادل فوزى عبده دياب 6280668608688260 6086

   مستجد دنيا على السيد محمد النواصره 6280668688688828 6080

   مستجد غزال راهيمدنيا محمد ابراهيم اب 6280668688688022 6086

 
 
 
 

 
 

 لثانية كشف حضور طالبات الفرقة ا
  0202/0200م اجلامعى العا -الفصل الدراسى الثانى 

 2لعاب الجماعيةاال مادة :ال



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ى علىدنيا محمد احمد الدسوق 6280668688688662 6082

   مستجد ء الدين على محموددنيا محمود عال 6280668688688660 6082

   مستجد دنيا محمود فتحى على مقلد 6280668688688008 6080

   مستجد دنيا مدحت عزت احمد ابو ستيت 6280668688688066 6080

   مستجد دنيا مرعى ابراهيم محمود على يوسف 6280668688688806 6068

دمستج دنيا ناصر الصاوى الصاوى 6280668688688666 6066    

   مستجد يف محمد النحاسدنيا ناصر عبد اللط 6280668688688866 6066

   مستجد دنيا ياسر محمد احمد منصور ابو قوره 6280668688688066 6066

   مستجد دينا حماده على عبد النبى جاويش 6280668688688668 6060

   مستجد مح خليل محمد سلطاندينا سا 6280668688688660 6066

   مستجد ذكرى عباس محمد عباس 6280668688688860 6062

   مستجد رؤى عالء ابراهيم عبد العاطى جنيدى 6280668688688626 6062

   مستجد رانيا يوسف عبدالقادر شرف الدين 6280668688688826 6060

ستجدم ادة محمد حمادة خليفرباب حم 6280668688688062 6060    

   مستجد رباب عبد الرازق السيد ابراهيم سويد 6280668688688626 6068

   مستجد رحمة احمد محمد محمد بدوى 6280668688688628 6066

   مستجد رحمة بكر ابراهيم محمد صوابى 6280668688688662 6066

   مستجد النمر رحمة رضا محمد عبد المجيد 6280668688688680 6066

   مستجد عبد الرحمن دحدوح رحمه احمد سعد 6280668688688866 6060

   مستجد رحمه جمعه مصطفى محمد سالم 6280668688688006 6066

   مستجد رحمه حسانين حسين عطيه 6280668688688600 6062

   مستجد رحمه عبد الفتاح السعيد على سليمان 6280668688688688 6062

   مستجد اوىمه محمود محمد عبد المحسن الشعررح 6280668688688060 6060

   مستجد السيد عمر يوسفرحمه هانى  6280668688688806 6060

   مستجد رفيدة رضا عيد احمد سليم 6280668688688806 6068

   مستجد رقيه ممدوح احمد عيسى الغبارى 6280668688688026 6066

   مستجد طابرنا ايمن احمد شفيق خ 6280668688688020 6066

   مستجد رنا رضا محمد ابراهيم خليفه 6280668688688660 6066

   مستجد رنا محمود مصطفى ابو اليزيد 6280668688688062 6060

   مستجد رهف عصام الدين نور الدين عبدهللا المزين 6280668688688028 6066

 
 
 

 
 
 

 ية  كشف حضور طالبات الفرقة الثان
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 2االلعاب الجماعية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (00جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد روان احمد رمضان ياسين 6280668688688862 6062

   مستجد ى فرحانهروان السيد ابراهيم فهم 6280668688688026 6062

   مستجد عتربى حسين العتربىروان سامى ال 6280668688688806 6060

   مستجد فتاح سليم بركات النحاسروان عبدال 6280668688688660 6060

   مستجد روان على ابراهيم على حسن حجازى 6280668688688608 6008

   مستجد لبىروان محمد مصطفى عبد العزيز ش 6280668688688028 6006

   مستجد ى عبدالفتاح عبدالكريمان وليد عبدالنبرو 6280668688688006 6006

   مستجد سر نور الدين عبد هللا المزينروان يا 6280668688688080 6006

   مستجد رويدة سامى سعيد عبدالقادر 6280668688686866 6000

   مستجد تاوىريناده محمد عبد المنعم الشش 6280668688688606 6006

   مستجد جاويشيهاد كمال احمد ر 6280668688688886 6002

   مستجد حىزهراء عطيه السيد محمد ي 6280668688688628 6002

   مستجد زيزى مجدى محمد ابراهيم حموده 6280668688688666 6000

   مستجد سارة احمد عبدالفتاح محمد لطفى الموجى 6280668688688660 6000

   مستجد محمد سارة سعيد محمد احمد 6280668688688666 6068

   مستجد ساره السيد بدير الشناوى 6280668688688006 6066

   مستجد ساره سمير محمد عباس الرحمانى 6280668688688066 6066

   مستجد ساره عبد الغفار على مغربى على 6280668688688860 6066

   مستجد بدالحكيم سعد ابواليزيد مقلدساره ع 6280668688686860 6060

   مستجد ساره عبدالوهاب ابراهيم العزب حماد 6280668688688666 6066

   مستجد ساره مجدى شفيق محمد اسماعيل 6280668688688820 6062

   مستجد ساره محمد السعيد محمد حموده 6280668688688022 6062

   مستجد د ابراهيم ابو عساكرساره محمود محم 6280668688688620 6060

   مستجد اره مصطفى محمد مصطفى الشابورىس 6280668688688880 6060

   مستجد سالمه السعيد فوزى احمد موسى 6280668688688660 6028

   مستجد ساميه اسامه السيد محمد حمزاوى 6280668688688086 6026

   مستجد ساميه حماده محمد العزبى 6280668688688668 6026

   مستجد سعد موريس جرجس ساندى 6280668688688600 6026

   مستجد و غرارهسجى احمد عبد المجيد مبروك اب 6280668688688606 6020

   مستجد سحر جمال ابراهيم محمد حسن 6280668688688622 6026

 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200جلامعى العام ا -الفصل الدراسى الثانى 

 2االلعاب الجماعية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (00جلنة )

 ـــــــــماالســــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد سحر سامى عبد العاطى احمد حجازى 6280668688688620 6022

   مستجد سعاد ايمن اسماعيل عبدالعزيز بكر 6280668688688660 6022

   مستجد سعاد طلحة محمد على متولى الحداد 6280668688688800 6020

   مستجد سلمى احمد قرش احمد المصرى 6280668688688026 6020

   مستجد سلمى حاتم شحاته عبد الرحمن محمد 6280668608688200 6028

   مستجد سلمى خالد يوسف السيد احمد 6280668688688628 6026

   مستجد لمى رضا محمد على راجحس 6280668688688826 6026

   مستجد سلمى عصام فتحى مزيد محمد 6280668608688060 6026

   مستجد رحمن سرورسلمى فتحى سعد عبدال 6280668688688680 6020

   مستجد سلوى محمد محمد عبد المالك شتا 6280668688688666 6026

   مستجد سماح سعد سعد دحروج 6280668688688666 6022

   مستجد د السالمسماح محمود عبدالسالم محمود عب 6280668688688602 6022

   مستجد سماح مصطفى فكرى يوسف المنياوى 6280668688688660 6020

   مستجد سمر منصور عبدالسالم ابراهيم حسن 6280668688688006 6020

   مستجد سميحة بدر محمد عبدالوهاب محمد بدر 6280668688688600 6008

   مستجد سميه مصطفى صالح عباس االشوح 6280668688688866 6006

   مستجد سناء مسعد مصطفى محمود البنا 6280668688688868 6006

   مستجد سهام شرف الدين على شرف الدين 6280668688688680 6006

   مستجد سهير رجب محمد رمضان 6280668688688660 6000

   مستجد هيله السيد السيد على يوسف المتولىس 6280668688688662 6006

   مستجد سهيله بدر محمد عبدالرؤف تهامى 6280668688688600 6002

   مستجد سن السيد صبرى اسماعيل يحيىسو 6280668688688802 6002

   مستجد شروق اشرف احمد حجاج 6280668608688606 6000

   مستجد ن سيد احمد بدرشروق عاشور عبدالمحس 6280668688688026 6000

   مستجد افى عبدالمجيد حامدشروق مو 6280668688688802 6008

   مستجد دشهد محمد السيد بسيونى سعي 6280668688688862 6006

   مستجد شيماء اشرف محمود محمد شحاته 6280668688688822 6006

   مستجد ارىشيماء عصام الدين محمد محمد على االبي 6280668688688666 6006

   مستجد مد القاضىشيماء محمد حسين مح 6280668688688800 6000

   مستجد صفا عبد المنعم محمد السيد على قوره 6280668688688666 6006

 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 2االلعاب الجماعية لمادة :ا



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (03جلنة )

 ســـــــــــــماال الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

وقيع الطبلت ت

 تسلينثبل

   مستجد صفاء حسن اسماعيل حسن غازى 6280668688688060 6002

   مستجد عائشه صالح على محمد االبيض 6280668688688060 6002

   مستجد عبير بسرى محمود محمد سلطان 6280668688688608 6000

تجدمس عبير عبد الرحمن عبد العزيز على عكاشه 6280668688688626 6000    

   مستجد عبير عصام السيد ابراهيم سعودى 6280668688688602 6088

   مستجد عبير وائل السعيد ابراهيم عزب 6280668688688666 6086

   مستجد عبير وائل عبدالفتاح حافظ 6280668688688686 6086

   مستجد عزه ابراهيم عبدالفتاح احمد 6280668688688822 6086

   مستجد براهيم طه شرفعزيزة ا 6280668688688060 6080

   مستجد لدسوقىعزيزة اسعد الشحات عبد العليم ا 6280668688688600 6086

   مستجد عفاف عصام عامر كبكاب 6280668688688660 6082

   مستجد االلفىعال اسماعيل عبدالمنعم  6280668688688002 6082

   مستجد حمد رخاعال السيد عادل ا 6280668688688620 6080

   مستجد علياء احمد عزت ابراهيم نصر 6280668688688802 6080

   مستجد عهد احمد على سليمان ابراهيم 6280668688688686 6068

   مستجد غادة عالءالدين رمزى زايد 6280668688688826 6066

   مستجد فاتن سعد عبد العزيز عبد الحى اللبيشى 6280668688688800 6066

   مستجد فاطمة غازى الشحات غازى احمد 6280668688688606 6066

   مستجد بيل عبدالنبى ابراهيم عبدالسالمفاطمة ن 6280668688688660 6060

   مستجد فاطمه السيد المرسى بدران سعيد 6280668688688806 6066

   مستجد فاطمه حسام الدين مصطفى سعج ابوالمجد 6280668688688000 6062

   مستجد فاطمه حسنى محمد عبدالباقى عامر 6280668688688020 6062

   مستجد ه رضا عبدالرازق محمد بسيونىفاطم 6280668688688606 6060

   مستجد فاطمه على عبدالسميع على احمد 6280668688688606 6060

   مستجد فاطمه على على عيد شم  6280668688688802 6068

   مستجد طه عبدالعزيز سليمان فاطمه محى 6280668688688662 6066

   مستجد د مجاهدفاطمه نصر هللا حامد محم 6280668688688006 6066

   مستجد فتحيه جمال احمد عبدالعاطى 6280668688688022 6066

   مستجد هيم مصباح محمدلبنى السعيد ابرا 6280668608688228 6060

   مستجد حانان احمد محمد سرلبنى سرح 6280668688688688 6066

 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  

  0202/0200اجلامعى  العام -الفصل الدراسى الثانى 
 2االلعاب الجماعية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (03جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

يع الطبلت توق

 ثبلتسلين

   مستجد الحليم محمد ودنلبنى محمد عبد 6280668688688026 6062

   مستجد ليلى احمد هاشم على الدرس 6280668688688626 6062

   مستجد لى جمال احمد يوسف مرزوقلي 6280668688688626 6060

   مستجد ليلى على صالح على الساكت 6280668688688600 6060

   مستجد ليلى عونى محمد السيد عمر 6280668688688866 6068

   مستجد د ابراهيم شتاماجدة محمد محم 6280668688688006 6066

تجدمس ماريان هانى سمير عبد المالك 6280668688688666 6066    

   مستجد مارينا اميل مكرم لبيب بشارة 6280668688688060 6066

   مستجد اهر اديب معوض يوسفمارينا م 6280668688688620 6060

   مستجد داب اشرف محمد مقبل احمد ابوالمجماهيت 6280668688688666 6066

   مستجد مايا وائل فكرى موسى نصر 6280668688688826 6062

   مستجد مروه عادل عبد الواحد محمد داود 6280668688688828 6062

   مستجد عبد الحليم عامرمروه عبدالحليم السيد  6280668688688600 6060

دمستج اهيم السيد سليمان ابراهيممريم ابر 6280668688688020 6060    

   مستجد مريم احمد حسن على زيادة 6280668688688662 6008

   مستجد مريم السيد محسوب المرسى 6280668688688666 6006

   مستجد مريم حامد محمد على غانم 6280668688688626 6006

   مستجد مريم حسن ابراهيم الدسوقى سعد 6280668608688666 6006

   مستجد رضا جمعه احمد محمد مريم 6280668688688686 6000

   مستجد يفىمريم رضا مصطفى محمود الر 6280668688688026 6006

   مستجد مريم محروس سالمه ابراهيم الطراوى 6280668688688886 6002

   مستجد مريم وفدى خطاب على احمد الخطيب 6280668688688606 6002

   مستجد خلف هللا منار اسامة محمد مرسى 6280668688688006 6000

   مستجد منار قطب سيد احمد قطب محمد 6280668688688666 6000

   مستجد منار ماهر عبده موسى المالح 6280668688688008 6068

   مستجد محمد يوسف منال احمد محمد 6280668688688662 6066

   مستجد يد محمد الزغبىمنال سامح الس 6280668688688000 6066

   مستجد منال وجيه المتولى محمد شعبان 6280668688688006 6066

   مستجد منة هللا سمير على ابراهيم 6280668688688606 6060

تجدمس منة هللا فوزى رضوان احمد عبد الرحمن 6280668688688882 6066    

 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  

  0202/0200العام اجلامعى  -راسى الثانى الفصل الد
 2االلعاب الجماعية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 مثبالستال

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

جدمست منة هللا يوسف عبد السميع يوسف 6280668688688866 6062    

   مستجد د ابو شادىمنه هللا عنتر عبد الجليل محم 6280668688688666 6062

   مستجد هللا وائل عبد المسعد عبد الرازق منه 6280668688688622 6060

   مستجد يبه محمود عبدالالمنه محمد عر 6280668608688260 6060

   مستجد منى امين محسن على المصرى 6280668688688020 6028

   مستجد منى حسين احمد ناجى حافظ 6280668688688862 6026

   مستجد سيد عطا هللامنى رمضان محمد عوض ال 6280668688688660 6026

   مستجد سىمنى عبد الجيد احمد عبد الجيد مو 6280668688688800 6026

   مستجد منى فتحى على حسن الدعدر 6280668688688026 6020

   مستجد منى محمد محمد عبدالهادى عيسى 6280668688688066 6026

   مستجد مى حمدى شحات عبد الرؤف سعد 6280668688688602 6022

   مستجد مى محمد حامد احمد النجار 6280668688688666 6022

   مستجد مى محمد عبد العظيم مصطفى لغا 6280668688688066 6020

   مستجد السيد صالح مى محمد محمود 6280668688688020 6020

   مستجد حمد الكفراوىمياده السيد م 6280668688688608 6028

   مستجد يار كمال عبدالمحسن طلحه ابوطالبم 6280668688688002 6026

   مستجد دالحميد احمد سعد صحصاحميان محرم عب 6280668688688066 6026

   مستجد نادية مصطفى مصطفى حسين خلف 6280668688688806 6026

   مستجد م ابراهيمنادين احمد محمد عبدالداي 6280668688688060 6020

   مستجد ه سعد حسن عبداللطيف محمود عامرنادي 6280668688688826 6026

   مستجد مود مصطفى بديوىناديه محمد مح 6280668688688002 6022

   مستجد عيدهنانسى ابو زيد عبد العزيز عنتر ابو 6280668688688620 6022

   مستجد ين النجارنانسى محمد السعيد حس 6280668688688600 6020

   مستجد نجاح عبد الموجود احمد السيد ناهد 6280668688688600 6020

   مستجد فى عبد المحسنندا الحسينى مصط 6280668688688860 6008

   مستجد ندا انور محمد السيد حامد 6280668688688682 6006

   مستجد هندا صالح عبد الدايم السيد ابو منصور 6280668688688086 6006

   مستجد ف عبدالفتاح مسلمندا لطفى عاط 6280668688688066 6006

   مستجد ندا هشام رمضان جاد 6280668688688868 6000

   مستجد ندى اسعد السعيد عبد السالم خضر 6280668688688066 6006

 
 
 
 
 

 لبات الفرقة الثانية  كشف حضور طا
  0202/0200عى العام اجلام -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 2عاب الجماعيةاالل المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ندى ايمن كامل االمام احمد ياسين 6280668688688066 6002

   مستجد ندى حسن عبدالعزيز مصطفى 6280668688688602 6002

   مستجد ندى سعد عبدالعظيم البطاط 6280668688688606 6000

   مستجد ندى شريف سعيد ابواليزيد الفقى 6280668688688006 6000

   مستجد لجواد الشبلى احمدندى عصام عبد ا 6280668688688626 6008

   مستجد دالعالندى محمد منير عب 6280668688688660 6006

   مستجد هيمندى يونس رياض ابرا 6280668688688600 6006

جدمست نرمين حماده محمد سرور 6280668688688686 6006    

   مستجد نرمين سمير محمد عبد المجيد رضوان 6280668688688006 6000

   مستجد نرمين عيسى رافت عيسى البلتاجى 6280668688688622 6006

   مستجد نسرين صالح مهدى سالمة 6280668688688606 6002

   مستجد نشوى عبدهللا محمد على على البطل 6280668688688666 6002

   مستجد نغم مصطفى محمد مصطفى ابراهيم 6280668688688022 6000

   مستجد ال جمال عبد الفتاح اسماعيل عيسىنه 6280668688688620 6000

   مستجد ال خالد عبدالمجيد السيد حمدهنه 6280668688688022 6888

   مستجد نهال صبرى مصطفى ادريس 6280668688688600 6886

   مستجد ان هشام سعد سليم متولىنور 6280668688688066 6886

   مستجد م عبد الدايمنورهان ابراهيم ابراهي 6280668688688022 6886

   مستجد د الوهاب خيرهللانورهان احمد الذكير عب 6280668688688806 6880

   مستجد شرف محمد احمد ابراهيمنورهان ا 6280668688688606 6886

   مستجد البيلى عبدهللا محمد السيد عيشهنورهان  6280668688688620 6882

   مستجد بدير ابراهيم اللقانى نورهان بسيونى 6280668688688626 6882

   مستجد محى الدين محمدنورهان شوكت  6280668688688602 6880

   مستجد ى عيد عبد العزيز حسننورهان صبر 6280668688688660 6880

   مستجد برى محروس عبد الفتاح محمدنورهان ص 6280668688688606 6868

   مستجد م ابو العنيننورهان صالح ابراهي 6280668688688626 6866

   مستجد لخالق عبدالخالق ابوسعدهنورهان عبدالخالق عبدا 6280668688688866 6866

   مستجد ورهان عبده على عبدالفتاح االشوحن 6280668688688862 6866

   مستجد نورهان عصام احمد احمد الدسوقى 6280668688688020 6860

   مستجد هللا محمد ابراهيم غنامنورهان فتح  6280668688688666 6866

 
 
 
 

 
 

 انيه  كشف حضور طالبات الفرقة الث
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02نة )جل

 2االلعاب الجماعية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ستالمثبال

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد د احمدنورهان كامل السيدعشرى سي 6280668688688866 6862

   مستجد ن رفعت مامون ابراهيمنورهان مامو 6280668688688600 6862

   مستجد ن محمد ابراهيم عبدالمعطى غازىنورها 6280668688688062 6860

   مستجد حمد احمد النجارنورهان منتصر م 6280668688688060 6860

جدمست نيرة احمد محمد احمد عالم 6280668688688660 6868    

   مستجد سليمنيره احمد ممدوح احمد  6280668688688826 6866

   مستجد الدسوقىهاجر ابراهيم ابراهيم  6280668688688666 6866

دمستج هاجر ابراهيم محمود احمد الشبيتى 6280668688688608 6866    

   مستجد هاجر اشرف على على شرف 6280668688688668 6860

   مستجد هاجر حلمى زكريا طلبة الصاوى 6280668688688800 6866

   مستجد هاجر طارق محمد محمد السيد الخواجه 6280668688688608 6862

   مستجد هاجر عبد الحميد عبد الحميد محمد الغنام 6280668688688060 6862

   مستجد هاجر على حمزه على عبد السالم 6280668688688008 6860

   مستجد هاجر كرم عبدالغفار عبدربه 6280668688688022 6860

   مستجد هاجر محمد عبد الرحمن قطب ابو شنب 6280668688688682 6868

   مستجد هاجر محمد عدلى محمد خليفه 6280668688688002 6866

   مستجد هاجر محمود حامد حامد الهنداوى 6280668688688666 6866

   مستجد د عطيههاجر ياسين محم 6280668688688062 6866

   مستجد السيد عبد الفتاحهاله ايهاب  6280668688688862 6860

   مستجد محمد يوسف القرنشاوى هانم يوسف 6280668688688620 6866

تجدمس هايدى ايهاب عاطف صقر 6280668688688666 6862    

   مستجد هايدى مدحت فؤاد ابراهيم نصار 6280668688688620 6862

دمستج هايدى مهدى عبدالمنعم محمد جادو 6280668688686866 6860    

   مستجد هدى احمد عبد المنعم محمد عليبه 6280668688688866 6860

   مستجد هدى الشحات نصر محمود الصيفى 6280668688688606 6808

   مستجد هدى طارق بدير ابو اليزيد شريف 6280668688688806 6806

   مستجد هدى عطيه عطيه متولى 6280668688688666 6806

   مستجد هدى محروس عبد العزيز محمود زيدان 6280668608688206 6806

   مستجد هدير احمد موسى عبدهللا احمد حسنين 6280668688688826 6800

   مستجد هدير ايهاب محمد على على يحى 6280668688688622 6806



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانيه  
  0202/0200العام اجلامعى  -فصل الدراسى الثانى ال

 (02ة )جلن

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

مد عبدالعظيم ابو العطا همت محمود احمد مح 6280668688688606 6802
 ابوال

 مستجد
  

   مستجد اشد شعوطهناء ايمن على ر 6280668688688020 6802

   مستجد هناء عبدهللا محمد الحوت 6280668688688666 6800

   مستجد ند عنتر مختار احمد النيله 6280668688688626 6800

تجدمس هنية حامد عبدالرازق البرعى 6280668688688606 6868    

   مستجد ورده حلمى عبدالفتاح احمد غازى 6280668688688686 6866

   مستجد يد اسماعيلوفاء السيد عبدالجواد الس 6280668688688800 6866

   مستجد لفتاح طلبة محمدوفاء جميل عبد ا 6280668688688666 6866

   مستجد وفاء وليد محمد يوسف سعد الجلدة 6280668688688668 6860

   مستجد يارا سعيد بسيونى بسيونى الصعيدى 6280668688688860 6866

   مستجد يديارا عبد الجيد كمال عبد الج 6280668688688666 6862

   مستجد جمياسمين احمد مصطفى قطب ن 6280668688688068 6862

   مستجد ياسمين خالد حسن عبدالرحمن حسن 6280668688688060 6860

   مستجد ياسمين سالم محمود صادق سليمان 6280668688688626 6860

   مستجد ين صبحى محمد محمد المناخلىياسم 6280668688688062 6828

   مستجد يمنى محمد احمد سالمه على 6280668688688862 6826

   مستجد يمنى محمود احمد بدر احمد الصباغ 6280668688688666 6826

   باق ق محمد عبد السالم حسيناشرا 6280668608688268 6826

 2االلعاب الجماعية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانيه  
  0202/0200العام اجلامعى  -اسى الثانى الفصل الدر

 (32نة )جل

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 دالقيــ

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

1من الخارج دىسلمى صابر بسيونى عبد الها 6280668608688060 6686    

1من الخارج فاطمه البسيونى مصطفى رمضان 6280668608688600 6686    

1من الخارج ا ابراهيم محمد سليمان محمدند 6280668608688066 6686    

 

 2الجماعية االلعاب : المادة



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ات الفرقة الثانيه  كشف حضور طالب
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (32جلنة )

 ـــــــماالســــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

310
6 

1من الخارج ه سند السيد عبدالمقصودنير 6280668628688662  
  

 

 2االلعاب الجماعية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة الثانية كشف حضور طالبات ا
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ريف محمد احمد العشماوىابتسام ش 6280668688688066 6262

   مستجد م السيد الجوهرى ابراهيماحال 6280668688688820 6262

   مستجد احالم جمال احمد اسماعيل 6280668688688866 6260

   مستجد ء ابراهيم السيد ابو اليزيد النقيطىاسرا 6280668688688606 6260

   مستجد والعنينف يوسف اباسراء اشر 6280668688688662 6228

   مستجد ابراهيم عبد السالم اسراء الحسينى محمد 6280668688688862 6226

   مستجد اسراء السيد احمد رزق جاويش 6280668688688006 6226

   مستجد انور مختار احمد الجزايرلىاسراء  6280668688688662 6226

   مستجد الباقى محمد عبد اسراء جمال ابراهيم 6280668688688660 6220

   مستجد الجليل السيد اسراء جمعه سعد عبد 6280668688688602 6226

   مستجد اسراء رضا محمد محمد ابراهيم ابويدك 6280668688688002 6222

   مستجد ء شعبان اسماعيل شلبىاسرا 6280668688688886 6222

   مستجد دللطيف محماسراء عادل عبدالحى عبدا 6280668688688606 6220

   مستجد د الجواد عصراسراء عبد الجواد فتحى عب 6280668688688082 6220

   مستجد اسراء عبد هللا توفيق على الهابط 6280668688688060 6228

   مستجد ام الدين مصطفى محمد ليمونهاسراء عص 6280668688688020 6226

   مستجد دانبراهيم زياسراء مجدى حيدر ا 6280668608688228 6226

   مستجد عطيةاسراء مجدى مصطفى راغب  6280668688688066 6226

   مستجد اسراء محمد ابراهيم السيد يوسف 6280668688688860 6220

   مستجد صاوىاسراء محمد عباس ال 6280668688688602 6226

   مستجد اسراء محمد عبدالمنعم االلفى 6280668688688666 6222

   مستجد اسراء محمد محمود بسيونى السنهورى 6280668688688002 6222

   مستجد اسراء ناصر عبد الفتاح على حسن 6280668688688620 6220

   مستجد اسالم رفعت احمد احمد الشرقاوى 6280668688688008 6220

   مستجد اسماء ابراهيم عبدهللا حسن فايد 6280668688688000 6208

   مستجد اسماء احمد انيس محمود محمد 6280668688688680 6206

   مستجد اسماء ايهاب محمد ناصف على 6280668688688666 6206

   مستجد اسماء جمال محمد الفقى 6280668688688000 6206

   مستجد سماء حامد محمود محمد بدرا 6280668688688068 6200

   مستجد محمد سالماسماء طلعت سيداحمد  6280668688688006 6206

 اتللبن مبادى االيقاع الحركىالمادة :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   للبنات 0



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية   
  0202/0200العام اجلامعى  -سى الثانى الفصل الدرا

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

الطبلت  توقيع

 ثبلتسلين

ستجدم اسماء عبد هللا عبده سيد احمد زيان 6280668688688000 6202    

   مستجد ابوشعيراسماء محمد سعد عبد القادر  6280668688688062 6202

   مستجد اسماء مصطفى طه ابراهيم حسن 6280668688688622 6200

   مستجد اسماء مصطفى على محمد الطباخ 6280668688688866 6200

   مستجد اسماء مصطفى محمود السعيد كرد 6280668688688820 6208

   مستجد اسماء نبيل فتحى توفيق 6280668688688868 6206

   مستجد اسماء نجاح عبد الجليل الجزار 6280668688688006 6206

   مستجد اسماء وهدان زكريا اسماعيل محمد 6280668688688086 6206

   مستجد اسماء ياسر عبدالجواد فتح هللا عصر 6280668688688066 6200

   مستجد اشرقت فؤاد ابراهيم حسن 6280668688686862 6206

   مستجد رقت فرج عبد العزيز احمد عطيهاش 6280668688688000 6202

   مستجد االء احمد عبد ربه عبد العزيز 6280668688688060 6202

   مستجد احمد محمد ابو الوفا رضواناالء  6280668688688666 6200

   مستجد حمود سبعماالء اسامه محمود  6280668688688026 6200

   مستجد ميد على دعبساالء اشرف عبدالح 6280668688688866 6288

   مستجد االء اشرف محمد احمد اسماعىل 6280668688688026 6286

   مستجد مالاالء جمال حمزه على الج 6280668608688206 6286

   مستجد االء حسام محمد حسن احمد االشمونى 6280668688688822 6286

ستجدم االء خالد محمد جالل نصر الريفى 6280668688688668 6280    

   مستجد االء راضى محمد الشعراوى 6280668688688820 6286

   مستجد االء رضا احمد على صبح 6280668608688002 6282

   مستجد االء سمير عبد الونيس محمود غراب 6280668688688882 6282

   مستجد االء عبد الباسط محمد عبد الاله على رخا 6280668688688660 6280

   مستجد االء عبد الرازق عبدالواحد احمد يوسف 6280668608688606 6280

   مستجد االء على عسران على النشار 6280668688688080 6268

   مستجد االء على محمد اسماعيل غازى 6280668688688062 6266

   مستجد ء محفوظ سعد حسن االعرجاال 6280668688688022 6266

   مستجد ء محمد ابراهيم ابراهيم عبيدىاال 6280668688688626 6266

   مستجد االء محمد احمد عمرو 6280668688688068 6260

   مستجد ح صبحى عبده الجملاالء محمد صال 6280668688688088 6266

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 لبناتل مبادى االيقاع الحركى المادة : كشف حضور طالبات الفرقة الثانية   

 للبنات مبادى االيقاع الحركى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  0202/0200العام اجلامعى  -راسى الثانى صل الدالف
 (02جلنة )

 االســـــــــــــم لرقم الكــودىا م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد شفاالء محمد فاروق محمدالكا 6280668688688028 6262

   مستجد هيبىاالء محمود ابراهيم عوض ال 6280668688688662 6262

   مستجد يف مصباحاالء ياسر محمد عبداللط 6280668688688806 6260

   مستجد الشيماء عبدالباسط طه الحسينى عبده 6280668688688062 6260

   مستجد الشيماء عمرو عيد محمد شبانه 6280668688688860 6268

   مستجد زىالشيماء محمود جمال الدين على المغا 6280668688688800 6266

   مستجد ىامال محمد محمد مصطفى مرع 6280668688688662 6266

   مستجد امل رياض ابراهيم خليل جاد هللا 6280668688688026 6266

   مستجد امل عبدالوهاب حسن شرف 6280668688688002 6260

   مستجد امل عزيز عبدالغنى عبدالعزيز 6280668688688020 6266

   مستجد براهيم السيد ابراهيم جاد هللاامنية ا 6280668688688606 6262

   مستجد امنيه امين امين راغب الطيب 6280668688688666 6262

   مستجد امنيه شاكر عبد الستار موميه 6280668688688000 6260

   مستجد يه شعبان محمد يوسف بلتاجىامن 6280668688688062 6260

   مستجد لب حموده عبدالسيدنيه عادل عبدالمطام 6280668688688620 6268

   مستجد امنيه عبد الفتاح حمدى عبد الفتاح قطب 6280668688688822 6266

   مستجد امنيه فرج حماده حسينى سرور 6280668688688680 6266

   مستجد ماهر ابوزيد بسيونىامنيه  6280668688688066 6266

   مستجد رابوالعالد مبروك عبدالغفاامنيه محم 6280668688688860 6260

   مستجد منيه موسى عبدالرازق عبدالرحمنا 6280668688688806 6266

   مستجد اميرة محمد محمود على الفار 6280668688688686 6262

   مستجد د محمداميره عبدالمنعم السي 6280668688688660 6262

جدمست محمود الطباخاميره محمود فخرالدين  6280668688688066 6260    

   مستجد ابراهيم السيد عابدايمان ابراهيم  6280668688688880 6260

   مستجد ايمان ابراهيم محمد ابراهيم عوض 6280668688688066 6208

   مستجد د الصعيدىايمان ابراهيم محمد احمد محم 6280668688688860 6206

   مستجد نىبينى احمد الشربيايمان اسماعيل الشر 6280668688688806 6206

   مستجد ماعيل عباده فتح هللا العجمىايمان اس 6280668688688662 6206

   مستجد ايمان السعودى محمد حامد الدلتونى 6280668688688866 6200

   مستجد مغاورى المتولى البسطويسىايمان المتولى ال 6280668688688620 6206

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفرقة الثانية كشف حضور طالبات
  0202/0200العام اجلامعى  -الدراسى الثانى  الفصل

 للبنات مبادى االيقاع الحركى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد عطيه ايمان ايمن السيد على 6280668688688660 6202

دمستج يمن مصطفى ابراهيم الدمياطىايمان ا 6280668688688606 6202    

   مستجد يمان حسن عبد المنعم عبد الغفار مكاوىا 6280668688688660 6200

   مستجد ايمان حمدى اسماعيل السيد الشرقاوى 6280668688688066 6200

   مستجد حمد الجيزاوىايمان سمير اسماعيل م 6280668688688820 6268

   مستجد ايمان صبرى طه الخويسكى 6280668688688602 6266

   مستجد عادل ابراهيم محمد خطاب ايمان 6280668688688000 6266

   مستجد ايمان ماجد ابو زيد ابراهيم العسكرى 6280668688688026 6266

   مستجد ايمان محمود على عبد القادر 6280668688688628 6260

   مستجد الم ابو العنينايمان ياسر عبد الس 6280668688688686 6266

   مستجد دالمنعم عطيه مرعىايمان ياسر عب 6280668688688860 6262

   مستجد ايه التابعى حافظ عبد السالم عتمان 6280668688688600 6262

   مستجد ايه خليل عطيه حسن الصروه 6280668688688062 6260

جدمست ايه رشاد زايد على مروان 6280668688688066 6260    

تجدمس عبد الشفيع عبد هللا خليل ايه 6280668688688008 6228    

   مستجد ايه عبد العاطى عبد العاطى ابراهيم زيدان 6280668688688862 6226

   مستجد ايه كرم فاروق ابراهيم دعبس 6280668688688006 6226

   مستجد ايه محمد احمد يونس 6280668688688600 6226

ستجدم اىه محمد عباس غنىه 6280668688688626 6220    

   مستجد ايه محمد عبدالحميد برهام 6280668688688020 6226

   مستجد ايه محمد محمد عبد الرحمن فواز 6280668688688080 6222

   مستجد ايه محمود محمود عبد المجيد الكاشف 6280668688688006 6222

   مستجد اعيل محمد اسماعيلبسنت ايمن اسم 6280668688688602 6220

   مستجد ن محمد سليمان منصوربسنت سليما 6280668688688000 6220

   مستجد تغريد توفيق عبدالحميد عبدالسالم صالح 6280668688688668 6228

   مستجد ى جادتقى صالح سليم محمد فواد اسماعيل عل 6280668608688262 6226

   مستجد د انور محمد سليمتقى محم 6280668688688808 6226

   مستجد حمد يوسف ابوحطبثريا جمعه م 6280668688688880 6226

   مستجد جاسمين جمال فهمى احمد فرحات 6280668688688662 6220

   مستجد جنه ابراهيم عبد الغنى ابراهيم القصاص 6280668688688006 6226

 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  

  0202/0200العام اجلامعى  -الدراسى الثانى  الفصل
 بناتلل مبادى االيقاع الحركى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الكــودى الرقم م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد جهاد رمضان عبد الرحمن رمضان حموده 6280668688688860 6222

   مستجد ابوبكر جهاد عبدالحميد السيد 6280668688688066 6222

   مستجد طبنجة مد محمود محمدجيهان اح 6280668688688800 6220

   مستجد حبيبة عالء السيد محمد يوسف 6280668688688866 6220

   مستجد حبيبه اشرف على حسن على 6280668688688026 6208

   مستجد حمد السيدحبيبه السيد جابر م 6280668688688086 6206

   مستجد حبيبه سمير على محمد سلطان 6280668688688860 6206

   مستجد حبيبه طه السيد حسن عمر 6280668688688026 6206

   مستجد حبيبه هشام بسيونى على شعوط 6280668688688068 6200

   مستجد حسناء سالمة رمضان ابو البقا 6280668688688060 6206

   مستجد احمد عبد المقصود الشوبرى حنان عبد السالم 6280668688688068 6202

   مستجد ن على على زيدان بريكحنا 6280668688688602 6202

   مستجد حنان نبيل عسران احمد عامر 6280668688688622 6200

   مستجد حنين احمد مرعى مرعى مخيمر 6280668688688666 6200

دمستج ين ايهاب احمد عثمان حسنحن 6280668688688866 6208    

ستجدم دهللا الشي حنين حسنى ابراهيم عب 6280668688688662 6206    

   مستجد حنين عبدالروؤف محمد محمد المغربى 6280668688688662 6206

   مستجد حنين عمر عبد الحليم المهدى ابواليزيد الشرقاوى 6280668688688060 6206

دمستج حياة احمد محمد الفقى 6280668688688026 6200    

   مستجد دالدسوقى ابوزيخلود خالد عبدالرحمن  6280668688688662 6206

   مستجد خلود خزعل اسماعيل اسماعيل ابراهيم 6280668688688808 6202

   مستجد خلود عبدالرازق عبدالمحسن على نوايه 6280668688688660 6202

   مستجد ا سامح محروس عبد الحميد محمددالي 6280668688688802 6200

   مستجد دد السمان محموداليا محمد السي 6280668688686866 6200

   مستجد داليا محمود عبدالتواب عبده ابوحطب 6280668688688026 6088

   مستجد دعاء عبد النبى محمد محمد عبده 6280668608688200 6086

   مستجد سعد حسن البالصى دنيا بالل 6280668688688686 6086

تجدمس دنيا عادل فوزى عبده دياب 6280668608688260 6086    

   مستجد دنيا على السيد محمد النواصره 6280668688688828 6080

   مستجد دنيا محمد ابراهيم ابراهيم غزال 6280668688688022 6086

 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية 

  0202/0200العام اجلامعى  -ى الفصل الدراسى الثان
 للبنات مبادى االيقاع الحركى دة :الما



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 ــدقيال

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد دنيا محمد احمد الدسوقى على 6280668688688662 6082

   مستجد دنيا محمود عالء الدين على محمود 6280668688688660 6082

   مستجد دنيا محمود فتحى على مقلد 6280668688688008 6080

   مستجد حت عزت احمد ابو ستيتمددنيا  6280668688688066 6080

   مستجد دنيا مرعى ابراهيم محمود على يوسف 6280668688688806 6068

   مستجد دنيا ناصر الصاوى الصاوى 6280668688688666 6066

   مستجد حمد النحاسعبد اللطيف مدنيا ناصر  6280668688688866 6066

   مستجد نصور ابو قورهم دنيا ياسر محمد احمد 6280668688688066 6066

   مستجد دينا حماده على عبد النبى جاويش 6280668688688668 6060

   مستجد دينا سامح خليل محمد سلطان 6280668688688660 6066

   مستجد اسذكرى عباس محمد عب 6280668688688860 6062

   مستجد رؤى عالء ابراهيم عبد العاطى جنيدى 6280668688688626 6062

   مستجد رانيا يوسف عبدالقادر شرف الدين 6280668688688826 6060

   مستجد رباب حمادة محمد حمادة خليف 6280668688688062 6060

تجدمس رباب عبد الرازق السيد ابراهيم سويد 6280668688688626 6068    

   مستجد رحمة احمد محمد محمد بدوى 6280668688688628 6066

   مستجد رحمة بكر ابراهيم محمد صوابى 6280668688688662 6066

   مستجد رحمة رضا محمد عبد المجيد النمر 6280668688688680 6066

   مستجد رحمه احمد سعد عبد الرحمن دحدوح 6280668688688866 6060

   مستجد رحمه جمعه مصطفى محمد سالم 6280668688688006 6066

   مستجد سانين حسين عطيهح رحمه 6280668688688600 6062

   مستجد رحمه عبد الفتاح السعيد على سليمان 6280668688688688 6062

   مستجد رحمه محمود محمد عبد المحسن الشعراوى 6280668688688060 6060

   مستجد د عمر يوسفمه هانى السيرح 6280668688688806 6060

   مستجد يمسلرفيدة رضا عيد احمد  6280668688688806 6068

   مستجد رقيه ممدوح احمد عيسى الغبارى 6280668688688026 6066

   مستجد رنا ايمن احمد شفيق خطاب 6280668688688020 6066

   مستجد رنا رضا محمد ابراهيم خليفه 6280668688688660 6066

   مستجد رنا محمود مصطفى ابو اليزيد 6280668688688062 6060

   مستجد رهف عصام الدين نور الدين عبدهللا المزين 6280668688688028 6066

 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 للبنات مبادى االيقاع الحركى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (00جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
 الـةح

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد روان احمد رمضان ياسين 6280668688688862 6062

   مستجد روان السيد ابراهيم فهمى فرحانه 6280668688688026 6062

   مستجد روان سامى العتربى حسين العتربى 6280668688688806 6060

   مستجد ان عبدالفتاح سليم بركات النحاسرو 6280668688688660 6060

   مستجد هيم على حسن حجازىروان على ابرا 6280668688688608 6008

   مستجد روان محمد مصطفى عبد العزيز شلبى 6280668688688028 6006

   مستجد روان وليد عبدالنبى عبدالفتاح عبدالكريم 6280668688688006 6006

   مستجد روان ياسر نور الدين عبد هللا المزين 6280668688688080 6006

   مستجد امى سعيد عبدالقادررويدة س 6280668688686866 6000

   مستجد ريناده محمد عبد المنعم الششتاوى 6280668688688606 6006

   مستجد ريهاد كمال احمد جاويش 6280668688688886 6002

   مستجد د محمد يحىالسيزهراء عطيه  6280668688688628 6002

دمستج براهيم حمودهزيزى مجدى محمد ا 6280668688688666 6000    

   مستجد سارة احمد عبدالفتاح محمد لطفى الموجى 6280668688688660 6000

   مستجد سارة سعيد محمد احمد محمد 6280668688688666 6068

تجدمس ساره السيد بدير الشناوى 6280668688688006 6066    

دمستج ساره سمير محمد عباس الرحمانى 6280668688688066 6066    

   مستجد ساره عبد الغفار على مغربى على 6280668688688860 6066

   مستجد ساره عبدالحكيم سعد ابواليزيد مقلد 6280668688686860 6060

   مستجد ساره عبدالوهاب ابراهيم العزب حماد 6280668688688666 6066

   مستجد ساره مجدى شفيق محمد اسماعيل 6280668688688820 6062

   مستجد ساره محمد السعيد محمد حموده 6280668688688022 6062

   مستجد ساره محمود محمد ابراهيم ابو عساكر 6280668688688620 6060

   مستجد ساره مصطفى محمد مصطفى الشابورى 6280668688688880 6060

   مستجد سالمه السعيد فوزى احمد موسى 6280668688688660 6028

   مستجد سامه السيد محمد حمزاوىساميه ا 6280668688688086 6026

   مستجد ساميه حماده محمد العزبى 6280668688688668 6026

   مستجد ساندى سعد موريس جرجس 6280668688688600 6026

   مستجد مبروك ابو غرارهجيد سجى احمد عبد الم 6280668688688606 6020

تجدمس راهيم محمد حسنسحر جمال اب 6280668688688622 6026    

 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 للبنات مبادى االيقاع الحركى لمادة :ا



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (00جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ينثبلتسل

   مستجد طى احمد حجازىسحر سامى عبد العا 6280668688688620 6022

   مستجد سعاد ايمن اسماعيل عبدالعزيز بكر 6280668688688660 6022

   مستجد سعاد طلحة محمد على متولى الحداد 6280668688688800 6020

   مستجد صرىسلمى احمد قرش احمد الم 6280668688688026 6020

   مستجد حمدسلمى حاتم شحاته عبد الرحمن م 6280668608688200 6028

   مستجد سلمى خالد يوسف السيد احمد 6280668688688628 6026

   مستجد سلمى رضا محمد على راجح 6280668688688826 6026

   مستجد سلمى عصام فتحى مزيد محمد 6280668608688060 6026

   مستجد عد عبدالرحمن سرورسلمى فتحى س 6280668688688680 6020

   مستجد شتاسلوى محمد محمد عبد المالك  6280668688688666 6026

   مستجد سماح سعد سعد دحروج 6280668688688666 6022

   مستجد سماح محمود عبدالسالم محمود عبد السالم 6280668688688602 6022

   مستجد وىطفى فكرى يوسف المنياسماح مص 6280668688688660 6020

   مستجد عبدالسالم ابراهيم حسن سمر منصور 6280668688688006 6020

   مستجد سميحة بدر محمد عبدالوهاب محمد بدر 6280668688688600 6008

   مستجد سميه مصطفى صالح عباس االشوح 6280668688688866 6006

   مستجد محمود البنا سناء مسعد مصطفى 6280668688688868 6006

   مستجد شرف الدينسهام شرف الدين على  6280668688688680 6006

   مستجد سهير رجب محمد رمضان 6280668688688660 6000

   مستجد سهيله السيد السيد على يوسف المتولى 6280668688688662 6006

   مستجد سهيله بدر محمد عبدالرؤف تهامى 6280668688688600 6002

   مستجد سوسن السيد صبرى اسماعيل يحيى 6280668688688802 6002

   مستجد احمد حجاج شروق اشرف 6280668608688606 6000

   مستجد شروق عاشور عبدالمحسن سيد احمد بدر 6280668688688026 6000

   مستجد شروق موافى عبدالمجيد حامد 6280668688688802 6008

   مستجد يونى سعيدشهد محمد السيد بس 6280668688688862 6006

   مستجد ماء اشرف محمود محمد شحاتهشي 6280668688688822 6006

   مستجد شيماء عصام الدين محمد محمد على االبيارى 6280668688688666 6006

   مستجد شيماء محمد حسين محمد القاضى 6280668688688800 6000

   مستجد على قورهد المنعم محمد السيد صفا عب 6280668688688666 6006

 
 
 
 

 
 

 رقة الثانية  كشف حضور طالبات الف
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 للبنات مبادى االيقاع الحركى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (03جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد اء حسن اسماعيل حسن غازىصف 6280668688688060 6002

   مستجد ح على محمد االبيضعائشه صال 6280668688688060 6002

   مستجد عبير بسرى محمود محمد سلطان 6280668688688608 6000

   مستجد عبير عبد الرحمن عبد العزيز على عكاشه 6280668688688626 6000

   مستجد براهيم سعودىعبير عصام السيد ا 6280668688688602 6088

   مستجد اهيم عزبعبير وائل السعيد ابر 6280668688688666 6086

   مستجد ئل عبدالفتاح حافظعبير وا 6280668688688686 6086

   مستجد عزه ابراهيم عبدالفتاح احمد 6280668688688822 6086

   مستجد عزيزة ابراهيم طه شرف 6280668688688060 6080

   مستجد العليم الدسوقىعزيزة اسعد الشحات عبد  6280668688688600 6086

   مستجد عفاف عصام عامر كبكاب 6280668688688660 6082

   مستجد عال اسماعيل عبدالمنعم االلفى 6280668688688002 6082

   مستجد عال السيد عادل احمد رخا 6280668688688620 6080

   مستجد حمد عزت ابراهيم نصرعلياء ا 6280668688688802 6080

   مستجد سليمان ابراهيمعهد احمد على  6280668688688686 6068

   مستجد ادة عالءالدين رمزى زايدغ 6280668688688826 6066

   مستجد فاتن سعد عبد العزيز عبد الحى اللبيشى 6280668688688800 6066

   مستجد احمد فاطمة غازى الشحات غازى 6280668688688606 6066

   مستجد عبدالسالم فاطمة نبيل عبدالنبى ابراهيم 6280668688688660 6060

   مستجد السيد المرسى بدران سعيد فاطمه 6280668688688806 6066

   مستجد فاطمه حسام الدين مصطفى سعج ابوالمجد 6280668688688000 6062

   مستجد اقى عامرفاطمه حسنى محمد عبدالب 6280668688688020 6062

   مستجد بسيونى فاطمه رضا عبدالرازق محمد 6280668688688606 6060

   مستجد ى عبدالسميع على احمدفاطمه عل 6280668688688606 6060

   مستجد فاطمه على على عيد شم  6280668688688802 6068

   مستجد فاطمه محى طه عبدالعزيز سليمان 6280668688688662 6066

   مستجد حامد محمد مجاهدفاطمه نصر هللا  6280668688688006 6066

تجدمس فتحيه جمال احمد عبدالعاطى 6280668688688022 6066    

   مستجد لبنى السعيد ابراهيم مصباح محمد 6280668608688228 6060

   مستجد لبنى سرحان احمد محمد سرحان 6280668688688688 6066

 
 
 
 

 
 

 لبات الفرقة الثانية  كشف حضور طا
  0202/0200العام اجلامعى  - الفصل الدراسى الثانى

 للبنات ع الحركىمبادى االيقا المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (03جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 ـدالقيـ

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد لبنى محمد عبدالحليم محمد ودن 6280668688688026 6062

   مستجد ليلى احمد هاشم على الدرس 6280668688688626 6062

   مستجد ال احمد يوسف مرزوقليلى جم 6280668688688626 6060

   مستجد ح على الساكتليلى على صال 6280668688688600 6060

   مستجد ليلى عونى محمد السيد عمر 6280668688688866 6068

ستجدم ماجدة محمد محمد ابراهيم شتا 6280668688688006 6066    

   مستجد لمالكماريان هانى سمير عبد ا 6280668688688666 6066

   مستجد مارينا اميل مكرم لبيب بشارة 6280668688688060 6066

   مستجد مارينا ماهر اديب معوض يوسف 6280668688688620 6060

   مستجد ماهيتاب اشرف محمد مقبل احمد ابوالمجد 6280668688688666 6066

   مستجد مايا وائل فكرى موسى نصر 6280668688688826 6062

   مستجد مروه عادل عبد الواحد محمد داود 6280668688688828 6062

   مستجد مروه عبدالحليم السيد عبد الحليم عامر 6280668688688600 6060

   مستجد مريم ابراهيم السيد سليمان ابراهيم 6280668688688020 6060

   مستجد مريم احمد حسن على زيادة 6280668688688662 6008

   مستجد مريم السيد محسوب المرسى 6280668688688666 6006

   مستجد حامد محمد على غانممريم  6280668688688626 6006

   مستجد مريم حسن ابراهيم الدسوقى سعد 6280668608688666 6006

   مستجد محمدمريم رضا جمعه احمد  6280668688688686 6000

ستجدم حمود الريفىمريم رضا مصطفى م 6280668688688026 6006    

   مستجد مريم محروس سالمه ابراهيم الطراوى 6280668688688886 6002

   مستجد مريم وفدى خطاب على احمد الخطيب 6280668688688606 6002

   مستجد منار اسامة محمد مرسى خلف هللا 6280668688688006 6000

   مستجد منار قطب سيد احمد قطب محمد 6280668688688666 6000

   مستجد منار ماهر عبده موسى المالح 6280668688688008 6068

   مستجد منال احمد محمد محمد يوسف 6280668688688662 6066

   مستجد منال سامح السيد محمد الزغبى 6280668688688000 6066

   مستجد منال وجيه المتولى محمد شعبان 6280668688688006 6066

   مستجد هللا سمير على ابراهيممنة  6280668688688606 6060

   مستجد فوزى رضوان احمد عبد الرحمنمنة هللا  6280668688688882 6066

 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 للبنات مبادى االيقاع الحركى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02)جلنة 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

ت توقيع الطبل

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد سميع يوسفمنة هللا يوسف عبد ال 6280668688688866 6062

   مستجد منه هللا عنتر عبد الجليل محمد ابو شادى 6280668688688666 6062

   مستجد ه هللا وائل عبد المسعد عبد الرازقمن 6280668688688622 6060

   مستجد محمد عريبه محمود عبدالال نهم 6280668608688260 6060

   مستجد المصرىمنى امين محسن على  6280668688688020 6028

   مستجد منى حسين احمد ناجى حافظ 6280668688688862 6026

   مستجد لسيد عطا هللامنى رمضان محمد عوض ا 6280668688688660 6026

   مستجد الجيد موسىد منى عبد الجيد احمد عب 6280668688688800 6026

   مستجد منى فتحى على حسن الدعدر 6280668688688026 6020

   مستجد منى محمد محمد عبدالهادى عيسى 6280668688688066 6026

دمستج مى حمدى شحات عبد الرؤف سعد 6280668688688602 6022    

   مستجد مى محمد حامد احمد النجار 6280668688688666 6022

   مستجد مى محمد عبد العظيم مصطفى لغا 6280668688688066 6020

   مستجد مى محمد محمود السيد صالح 6280668688688020 6020

   مستجد مياده السيد محمد الكفراوى 6280668688688608 6028

   مستجد ميار كمال عبدالمحسن طلحه ابوطالب 6280668688688002 6026

   مستجد محرم عبدالحميد احمد سعد صحصاح انمي 6280668688688066 6026

   مستجد صطفى حسين خلفنادية مصطفى م 6280668688688806 6026

   مستجد نادين احمد محمد عبدالدايم ابراهيم 6280668688688060 6020

   مستجد يه سعد حسن عبداللطيف محمود عامرناد 6280668688688826 6026

   مستجد محمد محمود مصطفى بديوى يهناد 6280668688688002 6022

   مستجد عزيز عنتر ابوعيدهنانسى ابو زيد عبد ال 6280668688688620 6022

   مستجد نانسى محمد السعيد حسين النجار 6280668688688600 6020

   مستجد د نجاح عبد الموجود احمد السيدناه 6280668688688600 6020

   مستجد سينى مصطفى عبد المحسنلحندا ا 6280668688688860 6008

   مستجد مدندا انور محمد السيد حا 6280668688688682 6006

   مستجد ندا صالح عبد الدايم السيد ابو منصوره 6280668688688086 6006

   مستجد طف عبدالفتاح مسلمندا لطفى عا 6280668688688066 6006

   مستجد دندا هشام رمضان جا 6280668688688868 6000

   مستجد ندى اسعد السعيد عبد السالم خضر 6280668688688066 6006

 
 
 
 
 

 حضور طالبات الفرقة الثانية   كشف
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 بناتلل الحركى مبادى االيقاع المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ســـــــــــــماال الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ندى ايمن كامل االمام احمد ياسين 6280668688688066 6002

   مستجد ندى حسن عبدالعزيز مصطفى 6280668688688602 6002

   مستجد ندى سعد عبدالعظيم البطاط 6280668688688606 6000

   مستجد ندى شريف سعيد ابواليزيد الفقى 6280668688688006 6000

   مستجد ام عبد الجواد الشبلى احمدندى عص 6280668688688626 6008

   مستجد لعالندى محمد منير عبدا 6280668688688660 6006

   مستجد ندى يونس رياض ابراهيم 6280668688688600 6006

   مستجد ده محمد سرورنرمين حما 6280668688688686 6006

   مستجد مجيد رضواننرمين سمير محمد عبد ال 6280668688688006 6000

   مستجد نرمين عيسى رافت عيسى البلتاجى 6280668688688622 6006

   مستجد نسرين صالح مهدى سالمة 6280668688688606 6002

تجدمس نشوى عبدهللا محمد على على البطل 6280668688688666 6002    

   مستجد نغم مصطفى محمد مصطفى ابراهيم 6280668688688022 6000

   مستجد نهال جمال عبد الفتاح اسماعيل عيسى 6280668688688620 6000

   مستجد خالد عبدالمجيد السيد حمده نهال 6280668688688022 6888

   مستجد نهال صبرى مصطفى ادريس 6280668688688600 6886

   مستجد نوران هشام سعد سليم متولى 6280668688688066 6886

   مستجد م ابراهيم عبد الدايمنورهان ابراهي 6280668688688022 6886

   مستجد الوهاب خيرهللانورهان احمد الذكير عبد  6280668688688806 6880

   مستجد نورهان اشرف محمد احمد ابراهيم 6280668688688606 6886

   مستجد نورهان البيلى عبدهللا محمد السيد عيشه 6280668688688620 6882

   مستجد ن بسيونى بدير ابراهيم اللقانىنورها 6280668688688626 6882

   مستجد ى الدين محمدنورهان شوكت مح 6280668688688602 6880

   مستجد نورهان صبرى عيد عبد العزيز حسن 6280668688688660 6880

   مستجد نورهان صبرى محروس عبد الفتاح محمد 6280668688688606 6868

   مستجد ح ابراهيم ابو العنيننورهان صال 6280668688688626 6866

   مستجد الق عبدالخالق ابوسعدهنورهان عبدالخالق عبدالخ 6280668688688866 6866

   مستجد نورهان عبده على عبدالفتاح االشوح 6280668688688862 6866

   مستجد نورهان عصام احمد احمد الدسوقى 6280668688688020 6860

   مستجد هان فتح هللا محمد ابراهيم غنامنور 6280668688688666 6866

 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانيه  
  0202/0200العام اجلامعى  -لفصل الدراسى الثانى ا

 (02جلنة )

 للبنات مبادى االيقاع الحركى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد دعشرى سيد احمدنورهان كامل السي 6280668688688866 6862

   مستجد يمنورهان مامون رفعت مامون ابراه 6280668688688600 6862

   مستجد نورهان محمد ابراهيم عبدالمعطى غازى 6280668688688062 6860

   مستجد نورهان منتصر محمد احمد النجار 6280668688688060 6860

   مستجد عالمنيرة احمد محمد احمد  6280668688688660 6868

   مستجد نيره احمد ممدوح احمد سليم 6280668688688826 6866

   مستجد هاجر ابراهيم ابراهيم الدسوقى 6280668688688666 6866

   مستجد ابراهيم محمود احمد الشبيتى هاجر 6280668688688608 6866

   مستجد ف على على شرفهاجر اشر 6280668688688668 6860

   مستجد هاجر حلمى زكريا طلبة الصاوى 6280668688688800 6866

   مستجد ر طارق محمد محمد السيد الخواجههاج 6280668688688608 6862

   مستجد الحميد محمد الغنامهاجر عبد الحميد عبد  6280668688688060 6862

   مستجد عبد السالم هاجر على حمزه على 6280668688688008 6860

   مستجد هاجر كرم عبدالغفار عبدربه 6280668688688022 6860

   مستجد مد عبد الرحمن قطب ابو شنبهاجر مح 6280668688688682 6868

   مستجد هاجر محمد عدلى محمد خليفه 6280668688688002 6866

   مستجد هاجر محمود حامد حامد الهنداوى 6280668688688666 6866

   مستجد اسين محمد عطيههاجر ي 6280668688688062 6866

ستجدم هاله ايهاب السيد عبد الفتاح 6280668688688862 6860    

   مستجد هانم يوسف محمد يوسف القرنشاوى 6280668688688620 6866

   مستجد هايدى ايهاب عاطف صقر 6280668688688666 6862

   مستجد مدحت فؤاد ابراهيم نصارهايدى  6280668688688620 6862

   مستجد هايدى مهدى عبدالمنعم محمد جادو 6280668688686866 6860

   مستجد هدى احمد عبد المنعم محمد عليبه 6280668688688866 6860

   مستجد نصر محمود الصيفىهدى الشحات  6280668688688606 6808

   مستجد ليزيد شريفهدى طارق بدير ابو ا 6280668688688806 6806

   مستجد هدى عطيه عطيه متولى 6280668688688666 6806

   مستجد العزيز محمود زيدانهدى محروس عبد  6280668608688206 6806

   مستجد نهدير احمد موسى عبدهللا احمد حسني 6280668688688826 6800

   مستجد هدير ايهاب محمد على على يحى 6280668688688622 6806



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 يه  كشف حضور طالبات الفرقة الثان
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 ـــــــــــــماالس الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 نثبلتسلي

همت محمود احمد محمد عبدالعظيم ابو العطا  6280668688688606 6802
 والاب

 مستجد
  

   مستجد من على راشد شعوطهناء اي 6280668688688020 6802

جدمست هناء عبدهللا محمد الحوت 6280668688688666 6800    

   مستجد هند عنتر مختار احمد النيل 6280668688688626 6800

   مستجد هنية حامد عبدالرازق البرعى 6280668688688606 6868

   مستجد ورده حلمى عبدالفتاح احمد غازى 6280668688688686 6866

   مستجد وفاء السيد عبدالجواد السيد اسماعيل 6280668688688800 6866

   مستجد وفاء جميل عبد الفتاح طلبة محمد 6280668688688666 6866

   مستجد وفاء وليد محمد يوسف سعد الجلدة 6280668688688668 6860

   مستجد ارا سعيد بسيونى بسيونى الصعيدىي 6280668688688860 6866

   مستجد يارا عبد الجيد كمال عبد الجيد 6280668688688666 6862

   مستجد ياسمين احمد مصطفى قطب نجم 6280668688688068 6862

   مستجد لد حسن عبدالرحمن حسنياسمين خا 6280668688688060 6860

   مستجد ود صادق سليمانياسمين سالم محم 6280668688688626 6860

   مستجد ياسمين صبحى محمد محمد المناخلى 6280668688688062 6828

   مستجد احمد سالمه على يمنى محمد 6280668688688862 6826

   مستجد الصباغيمنى محمود احمد بدر احمد  6280668688688666 6826

   باق اسالم رمضان ابراهيم مصطفى 6280668608688626 6826

   باق منعم محمدى مشابطاسماء مسعد عبدال 6280668608688660 6820

قبا اشراق محمد عبد السالم حسين 6280668608688268 6826    

   باق االء اشرف السيد احمد 6280668608688280 6822

   باق االء محمد محمد عباس 6280668608688662 6820

   باق اهيم عبد القادر زيادةاالء مسعد ابر 6280668608688688 6820

   باق امال عطا هللا حسن الباجورى 6280668608688006 6828

   باق مير فهيم اسكندراناسيمون ا 6280668608688202 6826

   باق ماعيلايمان عالء احمد محمد ابو اس 6280668608688620 6826

   باق ايه محمود احمد احمد حسين 6280668608688206 6820

   باق حمد عبد العزيزبسنت عبد هللا عبده م 6280668608688262 6826

 للبنات مبادى االيقاع الحركى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانيه  
  0202/0200العام اجلامعى  -نى الفصل الدراسى الثا

 (32جلنة )

 ــماالســـــــــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   باق حسناء بسيونى بسيونى سليمان البالم 6280668608688060 6822

   باق خلود خالد تاج الدين محمد حجازى 6280668608688060 6822

   باق رضوى محمد عبد المنعم حموده خضر 6280668608688062 6820

   باق رنا ايمن رضوان محمد طه 6280668608688260 6808

   باق ا باهر عبد الواحد عبد الغنى البالصىرن 6280668608688266 6806

   باق رنا على محمود عبدالفتاح الفقى 6280668608688280 6806

   باق ن عصام احمد محمد حسنروا 6280668608688260 6806

   باق دين محمد المتولى التحفهزينب حسام ال 6280668608688280 6800

   باق براهيم شلبىساره عبدالحق ا 6280668608688286 6806

   باق دران محمد بدرانسلمى ايمن ب 6280668608688260 6802

قبا سلوى محمد الصفصافى الشربينى 6280668608688068 6802    

   باق شاديه عطيه معوض السيد معوض 6280668608688060 6800

   باق علياء على محمد محمود على المنشاوى 6280668608688020 6800

   باق لمياء على محمد حسن عثمان حسن 6280668608688066 6808

   باق ندى محمد خالد عبدالفتاح محمد حامد 6280668608688066 6806

   باق نغم محمد جابر امين 6280668608688266 6806

   باق ل حمادة محمد مرسى القصاصنها 6280668608688006 6800

   باق ماعيل محجوب رشواننوران محمد اس 6280668608688660 6806

   باق ن جمال الدين على احمد عوضنورها 6280668608688608 6802

   باق د هارونهاجر نعيم متولى السي 6280668608688206 6802

   باق هناء حامد متولى متولى 6280668608688660 6800

   باق ياسمين السيد عبد اللطيف السيد االنه 6280668608688006 6688

1من الخارج سلمى صابر بسيونى عبد الهادى 6280668608688060 6686    

1من الخارج فاطمه البسيونى مصطفى رمضان 6280668608688600 6686    

1من الخارج ندا ابراهيم محمد سليمان محمد 6280668608688066 6686    

 

 للبنات مبادى االيقاع الحركى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانيه  
  0202/0200ام اجلامعى الع -الفصل الدراسى الثانى 

 (32جلنة )

 ــــماالســـــــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

310
6 

من  نيره سند السيد عبدالمقصود 6280668628688662

1الخارج  
  

 

 للبنات مبادى االيقاع الحركى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة ملقررات الفرقة طالبات  ختلفاتقائمة حضور 
م0202/0200للعام اجلامعى -ة الفصل الدراسى الثانىبالفرقة الثاني  

ختلفات (30جلنة )  

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن ــودىالرقن الك م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين  

409
2 

  ص عبد المنعم زكى محمد الشامىاخال 2480218218288088
   تدريس مستجد3س

410
5 

 اسماء سمير عباس اسماعيل الغندور 2480218218288164
   تدريس مستجد3س

410
8 

 ء مصطفى مصطفى الفقىاال 2480218218288461
   تدريس مستجد3س

412
6 

 حمد جاب هللابدور مجدى محمد م 2480218218288466
   تدريس مستجد3س

415
4 

 رانيا مسعد فهمى محمد داود 2480218218288083
   تدريس مستجد3س

417
5 

 سمر جمعة السيد ابراهيم داود 2480218218288133
   تدريس مستجد3س

417
6 

 سمر عالء عبد اللطيف رضوان عون 2480218218288181
   تدريس مستجد3س

419
4 

 م عبدالمنعم فرج البيلىمري 2480218218288438
   تدريس مستجد3س

421
6 

 هاجر هشام لطفى على بدر البرماوى 2480218218288426
   جدتدريس مست3س

457
1 

 امل ياسر محمد يوسف حجاج 2480218218288643
   ادارة مستجد3س

459
4 

 سماح عثمان محمد عثمان غزالة 2480218218288104
   ادارة مستجد3س

460
1 

 كرستينه سمير عوض وهبه جاد هللا 2480218218288401
   ادارة مستجد3س

460
4 

 مها محمد ابراهيم محمد صابون 2480218218288161
   ادارة مستجد3س

460
8 

 اندى عبد المنعم عبد المنعم محمد حسن شت 2480218218288111
   ادارة مستجد3س

461
2 

 نغم سعيد محمد محمد الفكس 2480218218288416
   ستجدادارة م3س

   

 مبادئ االيقاع الحركى -ادة :الم        



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ثانية كشف حضور طالبات الفرقة ال
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 لتسلينثب

   مستجد ابتسام شريف محمد احمد العشماوى 6280668688688066 6262

   مستجد الجوهرى ابراهيم احالم السيد 6280668688688820 6262

   مستجد اعيلاحالم جمال احمد اسم 6280668688688866 6260

   مستجد اسراء ابراهيم السيد ابو اليزيد النقيطى 6280668688688606 6260

   مستجد اسراء اشرف يوسف ابوالعنين 6280668688688662 6228

   مستجد عبد السالم اسراء الحسينى محمد ابراهيم 6280668688688862 6226

   مستجد يشاسراء السيد احمد رزق جاو 6280668688688006 6226

   مستجد اسراء انور مختار احمد الجزايرلى 6280668688688662 6226

   مستجد اسراء جمال ابراهيم محمد عبد الباقى 6280668688688660 6220

   مستجد السيداسراء جمعه سعد عبد الجليل  6280668688688602 6226

   مستجد ويدكاسراء رضا محمد محمد ابراهيم اب 6280668688688002 6222

   مستجد اسراء شعبان اسماعيل شلبى 6280668688688886 6222

   مستجد اسراء عادل عبدالحى عبداللطيف محمد 6280668688688606 6220

   مستجد عصر ء عبد الجواد فتحى عبد الجواداسرا 6280668688688082 6220

   مستجد اسراء عبد هللا توفيق على الهابط 6280668688688060 6228

   مستجد اسراء عصام الدين مصطفى محمد ليمونه 6280668688688020 6226

   مستجد اسراء مجدى حيدر ابراهيم زيدان 6280668608688228 6226

   جدمست راء مجدى مصطفى راغب عطيةاس 6280668688688066 6226

   مستجد اسراء محمد ابراهيم السيد يوسف 6280668688688860 6220

   مستجد اسراء محمد عباس الصاوى 6280668688688602 6226

   مستجد عبدالمنعم االلفى اسراء محمد 6280668688688666 6222

   مستجد سنهورىاسراء محمد محمود بسيونى ال 6280668688688002 6222

   مستجد اسراء ناصر عبد الفتاح على حسن 6280668688688620 6220

   مستجد اسالم رفعت احمد احمد الشرقاوى 6280668688688008 6220

   مستجد حسن فايد اسماء ابراهيم عبدهللا 6280668688688000 6208

   مستجد اسماء احمد انيس محمود محمد 6280668688688680 6206

   مستجد ء ايهاب محمد ناصف علىاسما 6280668688688666 6206

   مستجد د الفقىاسماء جمال محم 6280668688688000 6206

   مستجد اسماء حامد محمود محمد بدر 6280668688688068 6200

   مستجد اسماء طلعت سيداحمد محمد سالم 6280668688688006 6206

 فسيولوجيا الرياضيةالمادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 انية   كشف حضور طالبات الفرقة الث
  0202/0200العام اجلامعى  -ى الفصل الدراسى الثان

 (02جلنة )

 ــــــماالســـــــ الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد عبد هللا عبده سيد احمد زياناسماء  6280668688688000 6202

   مستجد بد القادر ابوشعيراسماء محمد سعد ع 6280668688688062 6202

   مستجد اسماء مصطفى طه ابراهيم حسن 6280668688688622 6200

   مستجد اسماء مصطفى على محمد الطباخ 6280668688688866 6200

   مستجد ود السعيد كرداسماء مصطفى محم 6280668688688820 6208

   مستجد اسماء نبيل فتحى توفيق 6280668688688868 6206

   مستجد اسماء نجاح عبد الجليل الجزار 6280668688688006 6206

   مستجد ماء وهدان زكريا اسماعيل محمداس 6280668688688086 6206

تجدمس اسماء ياسر عبدالجواد فتح هللا عصر 6280668688688066 6200    

   مستجد اشرقت فؤاد ابراهيم حسن 6280668688686862 6206

   مستجد عبد العزيز احمد عطيهاشرقت فرج  6280668688688000 6202

   مستجد به عبد العزيزاالء احمد عبد ر 6280668688688060 6202

   مستجد االء احمد محمد ابو الوفا رضوان 6280668688688666 6200

   مستجد االء اسامه محمود محمود سبع 6280668688688026 6200

   مستجد دعبسشرف عبدالحميد على االء ا 6280668688688866 6288

جدمست االء اشرف محمد احمد اسماعىل 6280668688688026 6286    

   مستجد االء جمال حمزه على الجمال 6280668608688206 6286

   مستجد حمد حسن احمد االشمونىاالء حسام م 6280668688688822 6286

   مستجد ر الريفىاالء خالد محمد جالل نص 6280668688688668 6280

   مستجد االء راضى محمد الشعراوى 6280668688688820 6286

   مستجد االء رضا احمد على صبح 6280668608688002 6282

ستجدم االء سمير عبد الونيس محمود غراب 6280668688688882 6282    

   مستجد االء عبد الباسط محمد عبد الاله على رخا 6280668688688660 6280

   مستجد االء عبد الرازق عبدالواحد احمد يوسف 6280668608688606 6280

   مستجد االء على عسران على النشار 6280668688688080 6268

   مستجد االء على محمد اسماعيل غازى 6280668688688062 6266

   مستجد االء محفوظ سعد حسن االعرج 6280668688688022 6266

   مستجد ابراهيم ابراهيم عبيدىاالء محمد  6280668688688626 6266

   مستجد عمرو االء محمد احمد 6280668688688068 6260

   مستجد االء محمد صالح صبحى عبده الجمل 6280668688688088 6266

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 فسيولوجيا الرياضية المادة : ت الفرقة الثانية   كشف حضور طالبا

 

 لرياضيةفسيولوجيا ا المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02جلنة )

 االســـــــــــــم كــودىال الرقم م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

الطبلت  توقيع

 ثبلتسلين

   مستجد االء محمد فاروق محمدالكاشف 6280668688688028 6262

   مستجد براهيم عوض الهيبىاالء محمود ا 6280668688688662 6262

   مستجد حصبااالء ياسر محمد عبداللطيف م 6280668688688806 6260

ستجدم الشيماء عبدالباسط طه الحسينى عبده 6280668688688062 6260    

   مستجد الشيماء عمرو عيد محمد شبانه 6280668688688860 6268

   مستجد دين على المغازىالشيماء محمود جمال ال 6280668688688800 6266

تجدمس امال محمد محمد مصطفى مرعى 6280668688688662 6266    

   مستجد امل رياض ابراهيم خليل جاد هللا 6280668688688026 6266

   مستجد امل عبدالوهاب حسن شرف 6280668688688002 6260

   مستجد امل عزيز عبدالغنى عبدالعزيز 6280668688688020 6266

   مستجد امنية ابراهيم السيد ابراهيم جاد هللا 6280668688688606 6262

   مستجد امنيه امين امين راغب الطيب 6280668688688666 6262

   مستجد امنيه شاكر عبد الستار موميه 6280668688688000 6260

   مستجد امنيه شعبان محمد يوسف بلتاجى 6280668688688062 6260

   مستجد امنيه عادل عبدالمطلب حموده عبدالسيد 6280668688688620 6268

   مستجد امنيه عبد الفتاح حمدى عبد الفتاح قطب 6280668688688822 6266

   مستجد امنيه فرج حماده حسينى سرور 6280668688688680 6266

   مستجد امنيه ماهر ابوزيد بسيونى 6280668688688066 6266

   مستجد امنيه محمد مبروك عبدالغفارابوالعال 6280668688688860 6260

   مستجد سى عبدالرازق عبدالرحمنمو امنيه 6280668688688806 6266

   مستجد ود على الفاراميرة محمد محم 6280668688688686 6262

   مستجد اميره عبدالمنعم السيد محمد 6280668688688660 6262

   مستجد مود فخرالدين محمود الطباخاميره مح 6280668688688066 6260

   مستجد السيد عابد هيمايمان ابراهيم ابرا 6280668688688880 6260

   مستجد م عوضايمان ابراهيم محمد ابراهي 6280668688688066 6208

   مستجد ايمان ابراهيم محمد احمد محمد الصعيدى 6280668688688860 6206

   مستجد اسماعيل الشربينى احمد الشربينى ايمان 6280668688688806 6206

   مستجد باده فتح هللا العجمىل عايمان اسماعي 6280668688688662 6206

   مستجد مد حامد الدلتونىايمان السعودى مح 6280668688688866 6200

   مستجد ايمان المتولى المغاورى المتولى البسطويسى 6280668688688620 6206

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ر طالبات الفرقة الثانيةكشف حضو
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 فسيولوجيا الرياضية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02نة )جل

 االســـــــــــــم لرقم الكــودىا م
حالـة 

 القيــد

لت توقيع الطب

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ايمان ايمن السيد على عطيه 6280668688688660 6202

   مستجد ن مصطفى ابراهيم الدمياطىايمان ايم 6280668688688606 6202

   مستجد م عبد الغفار مكاوىسن عبد المنعايمان ح 6280668688688660 6200

   مستجد مدى اسماعيل السيد الشرقاوىايمان ح 6280668688688066 6200

   مستجد ايمان سمير اسماعيل محمد الجيزاوى 6280668688688820 6268

   مستجد مان صبرى طه الخويسكىاي 6280668688688602 6266

   مستجد خطاب ابراهيم محمدايمان عادل  6280668688688000 6266

   مستجد براهيم العسكرىايمان ماجد ابو زيد ا 6280668688688026 6266

   مستجد ايمان محمود على عبد القادر 6280668688688628 6260

   مستجد م ابو العنينايمان ياسر عبد السال 6280668688688686 6266

   مستجد م عطيه مرعىايمان ياسر عبدالمنع 6280668688688860 6262

   مستجد م عتمانايه التابعى حافظ عبد السال 6280668688688600 6262

   مستجد ايه خليل عطيه حسن الصروه 6280668688688062 6260

   مستجد ايه رشاد زايد على مروان 6280668688688066 6260

   مستجد ايه عبد الشفيع عبد هللا خليل 6280668688688008 6228

   مستجد ايه عبد العاطى عبد العاطى ابراهيم زيدان 6280668688688862 6226

   مستجد ايه كرم فاروق ابراهيم دعبس 6280668688688006 6226

   مستجد ايه محمد احمد يونس 6280668688688600 6226

   مستجد اىه محمد عباس غنىه 6280668688688626 6220

   مستجد يد برهاممحمد عبدالحمايه  6280668688688020 6226

   مستجد الرحمن فواز ايه محمد محمد عبد 6280668688688080 6222

   مستجد ايه محمود محمود عبد المجيد الكاشف 6280668688688006 6222

   مستجد يل محمد اسماعيلبسنت ايمن اسماع 6280668688688602 6220

   مستجد رسليمان منصو بسنت سليمان محمد 6280668688688000 6220

   مستجد دالسالم صالحتغريد توفيق عبدالحميد عب 6280668688688668 6228

   مستجد تقى صالح سليم محمد فواد اسماعيل على جاد 6280668608688262 6226

   مستجد انور محمد سليمتقى محمد  6280668688688808 6226

تجدمس سف ابوحطبثريا جمعه محمد يو 6280668688688880 6226    

   مستجد جاسمين جمال فهمى احمد فرحات 6280668688688662 6220

   مستجد جنه ابراهيم عبد الغنى ابراهيم القصاص 6280668688688006 6226

 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  

  0202/0200العام اجلامعى  -الثانى  الفصل الدراسى
 لوجيا الرياضيةفسيو المادة :

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم ـودىالرقم الكـ م
ة حالـ

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

بلت توقيع الط

 ثبلتسلين

   مستجد جهاد رمضان عبد الرحمن رمضان حموده 6280668688688860 6222

   مستجد جهاد عبدالحميد السيد ابوبكر 6280668688688066 6222

   مستجد ةجيهان احمد محمود محمد طبنج 6280668688688800 6220

   مستجد حبيبة عالء السيد محمد يوسف 6280668688688866 6220

   مستجد حبيبه اشرف على حسن على 6280668688688026 6208

   مستجد حبيبه السيد جابر محمد السيد 6280668688688086 6206

   مستجد سمير على محمد سلطان حبيبه 6280668688688860 6206

   مستجد حبيبه طه السيد حسن عمر 6280668688688026 6206

   مستجد بسيونى على شعوطحبيبه هشام  6280668688688068 6200

   مستجد حسناء سالمة رمضان ابو البقا 6280668688688060 6206

   مستجد الشوبرىحنان عبد السالم احمد عبد المقصود  6280668688688068 6202

   مستجد على زيدان بريك حنان على 6280668688688602 6202

   مستجد مرحنان نبيل عسران احمد عا 6280668688688622 6200

   مستجد حنين احمد مرعى مرعى مخيمر 6280668688688666 6200

   مستجد حنين ايهاب احمد عثمان حسن 6280668688688866 6208

   مستجد حنين حسنى ابراهيم عبدهللا الشي  6280668688688662 6206

   مستجد ن عبدالروؤف محمد محمد المغربىحني 6280668688688662 6206

   مستجد حنين عمر عبد الحليم المهدى ابواليزيد الشرقاوى 6280668688688060 6206

   مستجد حياة احمد محمد الفقى 6280668688688026 6200

جدمست خلود خالد عبدالرحمن الدسوقى ابوزيد 6280668688688662 6206    

   مستجد خلود خزعل اسماعيل اسماعيل ابراهيم 6280668688688808 6202

   مستجد خلود عبدالرازق عبدالمحسن على نوايه 6280668688688660 6202

   مستجد داليا سامح محروس عبد الحميد محمد 6280668688688802 6200

جدمست داليا محمد السيد السمان محمود 6280668688686866 6200    

   مستجد داليا محمود عبدالتواب عبده ابوحطب 6280668688688026 6088

   مستجد دعاء عبد النبى محمد محمد عبده 6280668608688200 6086

   مستجد دنيا بالل سعد حسن البالصى 6280668688688686 6086

   مستجد دنيا عادل فوزى عبده دياب 6280668608688260 6086

   مستجد مد النواصرهدنيا على السيد مح 6280668688688828 6080

   مستجد دنيا محمد ابراهيم ابراهيم غزال 6280668688688022 6086

 
 
 
 
 

 
 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 فسيولوجيا الرياضية المادة :

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 دالقيــ

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ينثبلتسل

   مستجد نيا محمد احمد الدسوقى علىد 6280668688688662 6082

   مستجد دنيا محمود عالء الدين على محمود 6280668688688660 6082

   مستجد دنيا محمود فتحى على مقلد 6280668688688008 6080

   مستجد عزت احمد ابو ستيت دنيا مدحت 6280668688688066 6080

   مستجد ود على يوسفدنيا مرعى ابراهيم محم 6280668688688806 6068

   مستجد دنيا ناصر الصاوى الصاوى 6280668688688666 6066

   مستجد دنيا ناصر عبد اللطيف محمد النحاس 6280668688688866 6066

   مستجد ور ابو قورهدنيا ياسر محمد احمد منص 6280668688688066 6066

   مستجد يشينا حماده على عبد النبى جاود 6280668688688668 6060

   مستجد دينا سامح خليل محمد سلطان 6280668688688660 6066

   مستجد ذكرى عباس محمد عباس 6280668688688860 6062

   مستجد اهيم عبد العاطى جنيدىرؤى عالء ابر 6280668688688626 6062

   مستجد رف الدينرانيا يوسف عبدالقادر ش 6280668688688826 6060

   مستجد رباب حمادة محمد حمادة خليف 6280668688688062 6060

   مستجد رباب عبد الرازق السيد ابراهيم سويد 6280668688688626 6068

   مستجد مد بدوىرحمة احمد محمد مح 6280668688688628 6066

   مستجد رحمة بكر ابراهيم محمد صوابى 6280668688688662 6066

   مستجد رضا محمد عبد المجيد النمر رحمة 6280668688688680 6066

   مستجد رحمه احمد سعد عبد الرحمن دحدوح 6280668688688866 6060

   مستجد رحمه جمعه مصطفى محمد سالم 6280668688688006 6066

   مستجد نين حسين عطيهرحمه حسا 6280668688688600 6062

   مستجد سليمان رحمه عبد الفتاح السعيد على 6280668688688688 6062

   مستجد رحمه محمود محمد عبد المحسن الشعراوى 6280668688688060 6060

   مستجد رحمه هانى السيد عمر يوسف 6280668688688806 6060

   مستجد رفيدة رضا عيد احمد سليم 6280668688688806 6068

   مستجد حمد عيسى الغبارىرقيه ممدوح ا 6280668688688026 6066

   مستجد رنا ايمن احمد شفيق خطاب 6280668688688020 6066

   مستجد رنا رضا محمد ابراهيم خليفه 6280668688688660 6066

   مستجد اليزيدرنا محمود مصطفى ابو  6280668688688062 6060

   مستجد ينرهف عصام الدين نور الدين عبدهللا المز 6280668688688028 6066

 
 
 
 
 

 
 طالبات الفرقة الثانية  كشف حضور 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 فسيولوجيا الرياضية المادة :

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (00جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 بلتسلينث

   مستجد روان احمد رمضان ياسين 6280668688688862 6062

   مستجد ن السيد ابراهيم فهمى فرحانهروا 6280668688688026 6062

   مستجد روان سامى العتربى حسين العتربى 6280668688688806 6060

   مستجد روان عبدالفتاح سليم بركات النحاس 6280668688688660 6060

   مستجد روان على ابراهيم على حسن حجازى 6280668688688608 6008

   مستجد مصطفى عبد العزيز شلبى روان محمد 6280668688688028 6006

   مستجد روان وليد عبدالنبى عبدالفتاح عبدالكريم 6280668688688006 6006

   مستجد روان ياسر نور الدين عبد هللا المزين 6280668688688080 6006

   مستجد رويدة سامى سعيد عبدالقادر 6280668688686866 6000

   مستجد حمد عبد المنعم الششتاوىريناده م 6280668688688606 6006

   مستجد ريهاد كمال احمد جاويش 6280668688688886 6002

   مستجد زهراء عطيه السيد محمد يحى 6280668688688628 6002

   مستجد هيم حمودهمجدى محمد ابرا زيزى 6280668688688666 6000

   مستجد لموجىمحمد لطفى ا سارة احمد عبدالفتاح 6280668688688660 6000

   مستجد سارة سعيد محمد احمد محمد 6280668688688666 6068

   مستجد ساره السيد بدير الشناوى 6280668688688006 6066

   مستجد لرحمانىساره سمير محمد عباس ا 6280668688688066 6066

   مستجد ساره عبد الغفار على مغربى على 6280668688688860 6066

   مستجد ساره عبدالحكيم سعد ابواليزيد مقلد 6280668688686860 6060

   مستجد ساره عبدالوهاب ابراهيم العزب حماد 6280668688688666 6066

   مستجد لساره مجدى شفيق محمد اسماعي 6280668688688820 6062

   مستجد ساره محمد السعيد محمد حموده 6280668688688022 6062

   مستجد ساره محمود محمد ابراهيم ابو عساكر 6280668688688620 6060

   مستجد ساره مصطفى محمد مصطفى الشابورى 6280668688688880 6060

   مستجد سالمه السعيد فوزى احمد موسى 6280668688688660 6028

   مستجد ساميه اسامه السيد محمد حمزاوى 6280668688688086 6026

   مستجد ه حماده محمد العزبىسامي 6280668688688668 6026

   مستجد ساندى سعد موريس جرجس 6280668688688600 6026

   مستجد سجى احمد عبد المجيد مبروك ابو غراره 6280668688688606 6020

   مستجد يم محمد حسنسحر جمال ابراه 6280668688688622 6026

 
 
 

 
 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200العام اجلامعى  -ى الثانى الدراس الفصل

 الرياضيةفسيولوجيا  المادة :

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (00جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد احمد حجازى سحر سامى عبد العاطى 6280668688688620 6022

ستجدم رسعاد ايمن اسماعيل عبدالعزيز بك 6280668688688660 6022    

   مستجد سعاد طلحة محمد على متولى الحداد 6280668688688800 6020

   مستجد سلمى احمد قرش احمد المصرى 6280668688688026 6020

   مستجد دسلمى حاتم شحاته عبد الرحمن محم 6280668608688200 6028

   مستجد سلمى خالد يوسف السيد احمد 6280668688688628 6026

   مستجد سلمى رضا محمد على راجح 6280668688688826 6026

   مستجد سلمى عصام فتحى مزيد محمد 6280668608688060 6026

   مستجد سلمى فتحى سعد عبدالرحمن سرور 6280668688688680 6020

   مستجد سلوى محمد محمد عبد المالك شتا 6280668688688666 6026

   مستجد د دحروجسع سماح سعد 6280668688688666 6022

   مستجد سماح محمود عبدالسالم محمود عبد السالم 6280668688688602 6022

   مستجد سماح مصطفى فكرى يوسف المنياوى 6280668688688660 6020

   مستجد دالسالم ابراهيم حسنبسمر منصور ع 6280668688688006 6020

   مستجد محمد بدر هابسميحة بدر محمد عبدالو 6280668688688600 6008

   مستجد سميه مصطفى صالح عباس االشوح 6280668688688866 6006

   مستجد سناء مسعد مصطفى محمود البنا 6280668688688868 6006

   مستجد الدين فسهام شرف الدين على شر 6280668688688680 6006

   مستجد سهير رجب محمد رمضان 6280668688688660 6000

   مستجد سهيله السيد السيد على يوسف المتولى 6280668688688662 6006

   مستجد سهيله بدر محمد عبدالرؤف تهامى 6280668688688600 6002

   مستجد سوسن السيد صبرى اسماعيل يحيى 6280668688688802 6002

   مستجد شروق اشرف احمد حجاج 6280668608688606 6000

   مستجد عاشور عبدالمحسن سيد احمد بدر روقش 6280668688688026 6000

   مستجد شروق موافى عبدالمجيد حامد 6280668688688802 6008

   مستجد شهد محمد السيد بسيونى سعيد 6280668688688862 6006

   مستجد اشرف محمود محمد شحاته ءشيما 6280668688688822 6006

   مستجد محمد على االبيارى حمدشيماء عصام الدين م 6280668688688666 6006

   مستجد شيماء محمد حسين محمد القاضى 6280668688688800 6000

   مستجد صفا عبد المنعم محمد السيد على قوره 6280668688688666 6006

 
 
 
 

 
 

 نية  قة الثاكشف حضور طالبات الفر
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 فسيولوجيا الرياضية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (03جلنة )

 ـــــــــــــماالس لرقم الكــودىا م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد صفاء حسن اسماعيل حسن غازى 6280668688688060 6002

   مستجد على محمد االبيض عائشه صالح 6280668688688060 6002

   مستجد عبير بسرى محمود محمد سلطان 6280668688688608 6000

   مستجد عبير عبد الرحمن عبد العزيز على عكاشه 6280668688688626 6000

   مستجد عبير عصام السيد ابراهيم سعودى 6280668688688602 6088

   مستجد هيم عزبعبير وائل السعيد ابرا 6280668688688666 6086

   مستجد عبير وائل عبدالفتاح حافظ 6280668688688686 6086

   مستجد عزه ابراهيم عبدالفتاح احمد 6280668688688822 6086

   مستجد عزيزة ابراهيم طه شرف 6280668688688060 6080

   مستجد عزيزة اسعد الشحات عبد العليم الدسوقى 6280668688688600 6086

   مستجد عفاف عصام عامر كبكاب 6280668688688660 6082

   مستجد اللفىسماعيل عبدالمنعم اعال ا 6280668688688002 6082

   مستجد عال السيد عادل احمد رخا 6280668688688620 6080

   مستجد علياء احمد عزت ابراهيم نصر 6280668688688802 6080

جدمست ليمان ابراهيمعهد احمد على س 6280668688688686 6068    

دمستج غادة عالءالدين رمزى زايد 6280668688688826 6066    

   مستجد فاتن سعد عبد العزيز عبد الحى اللبيشى 6280668688688800 6066

   مستجد فاطمة غازى الشحات غازى احمد 6280668688688606 6066

   مستجد عبدالسالمفاطمة نبيل عبدالنبى ابراهيم  6280668688688660 6060

جدمست فاطمه السيد المرسى بدران سعيد 6280668688688806 6066    

   مستجد فاطمه حسام الدين مصطفى سعج ابوالمجد 6280668688688000 6062

   مستجد فاطمه حسنى محمد عبدالباقى عامر 6280668688688020 6062

   مستجد بسيونىفاطمه رضا عبدالرازق محمد  6280668688688606 6060

   مستجد فاطمه على عبدالسميع على احمد 6280668688688606 6060

   مستجد فاطمه على على عيد شم  6280668688688802 6068

   مستجد فاطمه محى طه عبدالعزيز سليمان 6280668688688662 6066

   مستجد فاطمه نصر هللا حامد محمد مجاهد 6280668688688006 6066

   مستجد فتحيه جمال احمد عبدالعاطى 6280668688688022 6066

   مستجد يم مصباح محمدلبنى السعيد ابراه 6280668608688228 6060

   مستجد لبنى سرحان احمد محمد سرحان 6280668688688688 6066

 
 
 
 

 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 فسيولوجيا الرياضية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (03جلنة )

 الســـــــــــــما الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

لت توقيع الطب

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 نثبلتسلي

   مستجد لبنى محمد عبدالحليم محمد ودن 6280668688688026 6062

   مستجد ليلى احمد هاشم على الدرس 6280668688688626 6062

   مستجد ال احمد يوسف مرزوقليلى جم 6280668688688626 6060

   مستجد ليلى على صالح على الساكت 6280668688688600 6060

   مستجد لى عونى محمد السيد عمرلي 6280668688688866 6068

   مستجد ماجدة محمد محمد ابراهيم شتا 6280668688688006 6066

   مستجد ماريان هانى سمير عبد المالك 6280668688688666 6066

   مستجد يل مكرم لبيب بشارةمارينا ام 6280668688688060 6066

   مستجد فمارينا ماهر اديب معوض يوس 6280668688688620 6060

   مستجد ماهيتاب اشرف محمد مقبل احمد ابوالمجد 6280668688688666 6066

   مستجد مايا وائل فكرى موسى نصر 6280668688688826 6062

   مستجد داود مروه عادل عبد الواحد محمد 6280668688688828 6062

ستجدم عبدالحليم السيد عبد الحليم عامرمروه  6280668688688600 6060    

   مستجد مريم ابراهيم السيد سليمان ابراهيم 6280668688688020 6060

   مستجد مريم احمد حسن على زيادة 6280668688688662 6008

   مستجد مريم السيد محسوب المرسى 6280668688688666 6006

   مستجد غانم مريم حامد محمد على 6280668688688626 6006

   مستجد مريم حسن ابراهيم الدسوقى سعد 6280668608688666 6006

   مستجد مريم رضا جمعه احمد محمد 6280668688688686 6000

ستجدم مريم رضا مصطفى محمود الريفى 6280668688688026 6006    

   مستجد م محروس سالمه ابراهيم الطراوىمري 6280668688688886 6002

   مستجد على احمد الخطيب مريم وفدى خطاب 6280668688688606 6002

   مستجد منار اسامة محمد مرسى خلف هللا 6280668688688006 6000

   مستجد منار قطب سيد احمد قطب محمد 6280668688688666 6000

   مستجد موسى المالح منار ماهر عبده 6280668688688008 6068

   مستجد منال احمد محمد محمد يوسف 6280668688688662 6066

   مستجد منال سامح السيد محمد الزغبى 6280668688688000 6066

   مستجد منال وجيه المتولى محمد شعبان 6280668688688006 6066

   مستجد هللا سمير على ابراهيممنة  6280668688688606 6060

   مستجد مد عبد الرحمنمنة هللا فوزى رضوان اح 6280668688688882 6066

 
 
 
 

 
 

 طالبات الفرقة الثانية  كشف حضور 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 يا الرياضيةفسيولوج : المادة

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

لت توقيع الطب

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد السميع يوسفمنة هللا يوسف عبد  6280668688688866 6062

   مستجد  عنتر عبد الجليل محمد ابو شادىمنه هللا 6280668688688666 6062

   مستجد منه هللا وائل عبد المسعد عبد الرازق 6280668688688622 6060

   مستجد منه محمد عريبه محمود عبدالال 6280668608688260 6060

   مستجد ى المصرىمنى امين محسن عل 6280668688688020 6028

   مستجد احمد ناجى حافظ منى حسين 6280668688688862 6026

   مستجد منى رمضان محمد عوض السيد عطا هللا 6280668688688660 6026

   مستجد بد الجيد موسىمنى عبد الجيد احمد ع 6280668688688800 6026

   مستجد فتحى على حسن الدعدرمنى  6280668688688026 6020

   مستجد عيسىمنى محمد محمد عبدالهادى  6280668688688066 6026

   مستجد مى حمدى شحات عبد الرؤف سعد 6280668688688602 6022

   مستجد مى محمد حامد احمد النجار 6280668688688666 6022

تجدمس مى محمد عبد العظيم مصطفى لغا 6280668688688066 6020    

   مستجد مى محمد محمود السيد صالح 6280668688688020 6020

   مستجد مياده السيد محمد الكفراوى 6280668688688608 6028

   مستجد ميار كمال عبدالمحسن طلحه ابوطالب 6280668688688002 6026

   مستجد يان محرم عبدالحميد احمد سعد صحصاحم 6280668688688066 6026

   مستجد مصطفى حسين خلف نادية مصطفى 6280668688688806 6026

   مستجد ادين احمد محمد عبدالدايم ابراهيمن 6280668688688060 6020

   مستجد ناديه سعد حسن عبداللطيف محمود عامر 6280668688688826 6026

   مستجد ديه محمد محمود مصطفى بديوىنا 6280668688688002 6022

   مستجد العزيز عنتر ابوعيدهنانسى ابو زيد عبد  6280668688688620 6022

   مستجد نانسى محمد السعيد حسين النجار 6280668688688600 6020

   مستجد ناهد نجاح عبد الموجود احمد السيد 6280668688688600 6020

   مستجد الحسينى مصطفى عبد المحسنندا  6280668688688860 6008

   مستجد حامدندا انور محمد السيد  6280668688688682 6006

   مستجد الدايم السيد ابو منصوره ندا صالح عبد 6280668688688086 6006

   مستجد ندا لطفى عاطف عبدالفتاح مسلم 6280668688688066 6006

   مستجد ادندا هشام رمضان ج 6280668688688868 6000

   مستجد عبد السالم خضر ندى اسعد السعيد 6280668688688066 6006

 
 
 
 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200العام اجلامعى  -ثانى الفصل الدراسى ال

 (02جلنة )

 فسيولوجيا الرياضية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين

   مستجد ندى ايمن كامل االمام احمد ياسين 6280668688688066 6002

   مستجد ندى حسن عبدالعزيز مصطفى 6280668688688602 6002

   مستجد ندى سعد عبدالعظيم البطاط 6280668688688606 6000

   مستجد ندى شريف سعيد ابواليزيد الفقى 6280668688688006 6000

   مستجد ندى عصام عبد الجواد الشبلى احمد 6280668688688626 6008

   مستجد دى محمد منير عبدالعالن 6280668688688660 6006

   مستجد ياض ابراهيمندى يونس ر 6280668688688600 6006

   مستجد نرمين حماده محمد سرور 6280668688688686 6006

   مستجد لمجيد رضواننرمين سمير محمد عبد ا 6280668688688006 6000

جدمست البلتاجىنرمين عيسى رافت عيسى  6280668688688622 6006    

   مستجد نسرين صالح مهدى سالمة 6280668688688606 6002

   مستجد نشوى عبدهللا محمد على على البطل 6280668688688666 6002

   مستجد نغم مصطفى محمد مصطفى ابراهيم 6280668688688022 6000

   مستجد نهال جمال عبد الفتاح اسماعيل عيسى 6280668688688620 6000

   مستجد نهال خالد عبدالمجيد السيد حمده 6280668688688022 6888

   مستجد نهال صبرى مصطفى ادريس 6280668688688600 6886

   مستجد نوران هشام سعد سليم متولى 6280668688688066 6886

   مستجد نورهان ابراهيم ابراهيم عبد الدايم 6280668688688022 6886

   مستجد احمد الذكير عبد الوهاب خيرهللا نورهان 6280668688688806 6880

   مستجد نورهان اشرف محمد احمد ابراهيم 6280668688688606 6886

   مستجد نورهان البيلى عبدهللا محمد السيد عيشه 6280668688688620 6882

   مستجد نورهان بسيونى بدير ابراهيم اللقانى 6280668688688626 6882

   مستجد نورهان شوكت محى الدين محمد 6280668688688602 6880

   مستجد رهان صبرى عيد عبد العزيز حسننو 6280668688688660 6880

   مستجد نورهان صبرى محروس عبد الفتاح محمد 6280668688688606 6868

   مستجد نورهان صالح ابراهيم ابو العنين 6280668688688626 6866

   مستجد عبدالخالق عبدالخالق عبدالخالق ابوسعده نورهان 6280668688688866 6866

   مستجد نورهان عبده على عبدالفتاح االشوح 6280668688688862 6866

   مستجد نورهان عصام احمد احمد الدسوقى 6280668688688020 6860

   مستجد نورهان فتح هللا محمد ابراهيم غنام 6280668688688666 6866

 
 
 
 
 

 
 بات الفرقة الثانيه  ضور طالكشف ح

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02جلنة )

 فسيولوجيا الرياضية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد نورهان كامل السيدعشرى سيد احمد 6280668688688866 6862

   مستجد نورهان مامون رفعت مامون ابراهيم 6280668688688600 6862

   مستجد ابراهيم عبدالمعطى غازىنورهان محمد  6280668688688062 6860

   مستجد نورهان منتصر محمد احمد النجار 6280668688688060 6860

   مستجد نيرة احمد محمد احمد عالم 6280668688688660 6868

   مستجد ممدوح احمد سليممد نيره اح 6280668688688826 6866

   مستجد هاجر ابراهيم ابراهيم الدسوقى 6280668688688666 6866

   مستجد هاجر ابراهيم محمود احمد الشبيتى 6280668688688608 6866

   مستجد شرف على على شرفهاجر ا 6280668688688668 6860

تجدمس هاجر حلمى زكريا طلبة الصاوى 6280668688688800 6866    

   مستجد هاجر طارق محمد محمد السيد الخواجه 6280668688688608 6862

   مستجد هاجر عبد الحميد عبد الحميد محمد الغنام 6280668688688060 6862

   مستجد لى عبد السالمهاجر على حمزه ع 6280668688688008 6860

   مستجد هاجر كرم عبدالغفار عبدربه 6280668688688022 6860

   مستجد هاجر محمد عبد الرحمن قطب ابو شنب 6280668688688682 6868

   مستجد هاجر محمد عدلى محمد خليفه 6280668688688002 6866

جدمست هاجر محمود حامد حامد الهنداوى 6280668688688666 6866    

   مستجد هاجر ياسين محمد عطيه 6280668688688062 6866

   مستجد هاله ايهاب السيد عبد الفتاح 6280668688688862 6860

   مستجد وسف القرنشاوىهانم يوسف محمد ي 6280668688688620 6866

   مستجد هايدى ايهاب عاطف صقر 6280668688688666 6862

   مستجد ى مدحت فؤاد ابراهيم نصارهايد 6280668688688620 6862

   مستجد د جادومحمهايدى مهدى عبدالمنعم  6280668688686866 6860

   مستجد هدى احمد عبد المنعم محمد عليبه 6280668688688866 6860

   مستجد هدى الشحات نصر محمود الصيفى 6280668688688606 6808

   مستجد اليزيد شريف هدى طارق بدير ابو 6280668688688806 6806

   مستجد هدى عطيه عطيه متولى 6280668688688666 6806

   مستجد هدى محروس عبد العزيز محمود زيدان 6280668608688206 6806

   مستجد هدير احمد موسى عبدهللا احمد حسنين 6280668688688826 6800

دمستج هدير ايهاب محمد على على يحى 6280668688688622 6806    



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانيه  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ستالمثبال

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

همت محمود احمد محمد عبدالعظيم ابو العطا  6280668688688606 6802
 ابوال

 مستجد
  

   مستجد هناء ايمن على راشد شعوط 6280668688688020 6802

   مستجد هناء عبدهللا محمد الحوت 6280668688688666 6800

   مستجد د النيلهند عنتر مختار احم 6280668688688626 6800

   مستجد هنية حامد عبدالرازق البرعى 6280668688688606 6868

   مستجد ورده حلمى عبدالفتاح احمد غازى 6280668688688686 6866

   مستجد سيد اسماعيلعبدالجواد ال وفاء السيد 6280668688688800 6866

ستجدم وفاء جميل عبد الفتاح طلبة محمد 6280668688688666 6866    

   مستجد وفاء وليد محمد يوسف سعد الجلدة 6280668688688668 6860

   مستجد يارا سعيد بسيونى بسيونى الصعيدى 6280668688688860 6866

   مستجد جيدد كمال عبد اليارا عبد الجي 6280668688688666 6862

   مستجد ياسمين احمد مصطفى قطب نجم 6280668688688068 6862

   مستجد ياسمين خالد حسن عبدالرحمن حسن 6280668688688060 6860

   مستجد حمود صادق سليمانياسمين سالم م 6280668688688626 6860

   مستجد ىياسمين صبحى محمد محمد المناخل 6280668688688062 6828

   مستجد يمنى محمد احمد سالمه على 6280668688688862 6826

   مستجد يمنى محمود احمد بدر احمد الصباغ 6280668688688666 6826

   باق اشراق محمد عبد السالم حسين 6280668608688268 6826

   باق ايه محمود احمد احمد حسين 6280668608688206 6820

 فسيولوجيا الرياضية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 يه  ت الفرقة الثانكشف حضور طالبا
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (32جلنة )

 ـــــــــــــماالس الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   باق سلمى ايمن بدران محمد بدران 6280668608688260 6802

1من الخارج صابر بسيونى عبد الهادىسلمى  6280668608688060 6686    

1من الخارج فاطمه البسيونى مصطفى رمضان 6280668608688600 6686    

1من الخارج ندا ابراهيم محمد سليمان محمد 6280668608688066 6686    

 

 فسيولوجيا الرياضية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 لبات الفرقة الثانيه  كشف حضور طا
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (32جلنة )

 ــــماالســـــــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

310
6 

1من الخارج نيره سند السيد عبدالمقصود 6280668628688662  
  

 

 فسيولوجيا الرياضية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة ملقررات الفرقة طالبات  اتختلفقائمة حضور 
م0202/0200اجلامعى للعام -بالفرقة الثانية الفصل الدراسى الثانى  

(30جلنة )  

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن ـودىالرقن الكـ م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   3ة من الخارجادار3س اسراء محمد صابر بسيونى 1608120130100389 4628

   

 فسيولوجيا الرياضة -المادة :        



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية 
  0202/0200لعام اجلامعى ا -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ينثبلتسل

   مستجد اوىابتسام شريف محمد احمد العشم 6280668688688066 6262

   مستجد احالم السيد الجوهرى ابراهيم 6280668688688820 6262

   مستجد احالم جمال احمد اسماعيل 6280668688688866 6260

   مستجد اسراء ابراهيم السيد ابو اليزيد النقيطى 6280668688688606 6260

   مستجد اسراء اشرف يوسف ابوالعنين 6280668688688662 6228

   مستجد اسراء الحسينى محمد ابراهيم عبد السالم 6280668688688862 6226

   مستجد اسراء السيد احمد رزق جاويش 6280668688688006 6226

   مستجد اسراء انور مختار احمد الجزايرلى 6280668688688662 6226

   مستجد اسراء جمال ابراهيم محمد عبد الباقى 6280668688688660 6220

   مستجد اسراء جمعه سعد عبد الجليل السيد 6280668688688602 6226

   مستجد اسراء رضا محمد محمد ابراهيم ابويدك 6280668688688002 6222

   مستجد اسراء شعبان اسماعيل شلبى 6280668688688886 6222

   مستجد اسراء عادل عبدالحى عبداللطيف محمد 6280668688688606 6220

   مستجد اسراء عبد الجواد فتحى عبد الجواد عصر 6280668688688082 6220

   مستجد اسراء عبد هللا توفيق على الهابط 6280668688688060 6228

   مستجد اسراء عصام الدين مصطفى محمد ليمونه 6280668688688020 6226

   مستجد اسراء مجدى حيدر ابراهيم زيدان 6280668608688228 6226

   مستجد اسراء مجدى مصطفى راغب عطية 6280668688688066 6226

   مستجد اء محمد ابراهيم السيد يوسفاسر 6280668688688860 6220

   مستجد اسراء محمد عباس الصاوى 6280668688688602 6226

   مستجد المنعم االلفىاسراء محمد عبد 6280668688688666 6222

   مستجد مد محمود بسيونى السنهورىاسراء مح 6280668688688002 6222

   مستجد على حسن اسراء ناصر عبد الفتاح 6280668688688620 6220

   مستجد احمد احمد الشرقاوىاسالم رفعت  6280668688688008 6220

   مستجد فايد اسماء ابراهيم عبدهللا حسن 6280668688688000 6208

   مستجد محمود محمداسماء احمد انيس  6280668688688680 6206

   مستجد اسماء ايهاب محمد ناصف على 6280668688688666 6206

   مستجد اسماء جمال محمد الفقى 6280668688688000 6206

   مستجد اسماء حامد محمود محمد بدر 6280668688688068 6200

   مستجد اسماء طلعت سيداحمد محمد سالم 6280668688688006 6206

 اللغة االنجليزيةالمادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ر طالبات الفرقة الثانية   كشف حضو
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02نة )جل

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

يع الطبلت توق

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد هللا عبده سيد احمد زياناسماء عبد  6280668688688000 6202

   مستجد اسماء محمد سعد عبد القادر ابوشعير 6280668688688062 6202

   مستجد اسماء مصطفى طه ابراهيم حسن 6280668688688622 6200

   مستجد اء مصطفى على محمد الطباخاسم 6280668688688866 6200

   مستجد لسعيد كرداسماء مصطفى محمود ا 6280668688688820 6208

   مستجد ماء نبيل فتحى توفيقاس 6280668688688868 6206

   مستجد اراسماء نجاح عبد الجليل الجز 6280668688688006 6206

   مستجد حمداسماء وهدان زكريا اسماعيل م 6280668688688086 6206

   مستجد اسماء ياسر عبدالجواد فتح هللا عصر 6280668688688066 6200

   مستجد حسن اشرقت فؤاد ابراهيم 6280668688686862 6206

   مستجد اشرقت فرج عبد العزيز احمد عطيه 6280668688688000 6202

   مستجد االء احمد عبد ربه عبد العزيز 6280668688688060 6202

   مستجد االء احمد محمد ابو الوفا رضوان 6280668688688666 6200

   مستجد االء اسامه محمود محمود سبع 6280668688688026 6200

   مستجد االء اشرف عبدالحميد على دعبس 6280668688688866 6288

   مستجد االء اشرف محمد احمد اسماعىل 6280668688688026 6286

   مستجد االء جمال حمزه على الجمال 6280668608688206 6286

   مستجد حسن احمد االشمونىاالء حسام محمد  6280668688688822 6286

   مستجد االء خالد محمد جالل نصر الريفى 6280668688688668 6280

   مستجد محمد الشعراوى االء راضى 6280668688688820 6286

   مستجد لى صبحاالء رضا احمد ع 6280668608688002 6282

   مستجد االء سمير عبد الونيس محمود غراب 6280668688688882 6282

   مستجد حمد عبد الاله على رخااالء عبد الباسط م 6280668688688660 6280

   مستجد د احمد يوسفاالء عبد الرازق عبدالواح 6280668608688606 6280

   مستجد النشار االء على عسران على 6280668688688080 6268

   مستجد االء على محمد اسماعيل غازى 6280668688688062 6266

   مستجد عرجاالء محفوظ سعد حسن اال 6280668688688022 6266

   مستجد االء محمد ابراهيم ابراهيم عبيدى 6280668688688626 6266

   مستجد االء محمد احمد عمرو 6280668688688068 6260

   مستجد االء محمد صالح صبحى عبده الجمل 6280668688688088 6266

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جليزيةاللغة االن المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 فرقة الثانية   كشف حضور طالبات ال
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
 حالـة
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد االء محمد فاروق محمدالكاشف 6280668688688028 6262

   مستجد يم عوض الهيبىاالء محمود ابراه 6280668688688662 6262

   مستجد االء ياسر محمد عبداللطيف مصباح 6280668688688806 6260

   مستجد الشيماء عبدالباسط طه الحسينى عبده 6280668688688062 6260

   مستجد مرو عيد محمد شبانهالشيماء ع 6280668688688860 6268

   مستجد على المغازىالشيماء محمود جمال الدين  6280668688688800 6266

   مستجد امال محمد محمد مصطفى مرعى 6280668688688662 6266

   مستجد ياض ابراهيم خليل جاد هللاامل ر 6280668688688026 6266

   مستجد رفامل عبدالوهاب حسن ش 6280668688688002 6260

   مستجد امل عزيز عبدالغنى عبدالعزيز 6280668688688020 6266

   مستجد هيم السيد ابراهيم جاد هللاامنية ابرا 6280668688688606 6262

   مستجد ب الطيبامنيه امين امين راغ 6280668688688666 6262

   مستجد امنيه شاكر عبد الستار موميه 6280668688688000 6260

   مستجد امنيه شعبان محمد يوسف بلتاجى 6280668688688062 6260

   مستجد حموده عبدالسيدامنيه عادل عبدالمطلب  6280668688688620 6268

   مستجد ح قطبامنيه عبد الفتاح حمدى عبد الفتا 6280668688688822 6266

   مستجد امنيه فرج حماده حسينى سرور 6280668688688680 6266

   مستجد امنيه ماهر ابوزيد بسيونى 6280668688688066 6266

   مستجد والعالامنيه محمد مبروك عبدالغفاراب 6280668688688860 6260

   مستجد امنيه موسى عبدالرازق عبدالرحمن 6280668688688806 6266

   مستجد اميرة محمد محمود على الفار 6280668688688686 6262

   مستجد اميره عبدالمنعم السيد محمد 6280668688688660 6262

   مستجد فخرالدين محمود الطباخاميره محمود  6280668688688066 6260

   مستجد ايمان ابراهيم ابراهيم السيد عابد 6280668688688880 6260

   مستجد ايمان ابراهيم محمد ابراهيم عوض 6280668688688066 6208

   مستجد مان ابراهيم محمد احمد محمد الصعيدىاي 6280668688688860 6206

   مستجد اعيل الشربينى احمد الشربينىايمان اسم 6280668688688806 6206

   مستجد ايمان اسماعيل عباده فتح هللا العجمى 6280668688688662 6206

   مستجد ايمان السعودى محمد حامد الدلتونى 6280668688688866 6200

   مستجد ايمان المتولى المغاورى المتولى البسطويسى 6280668688688620 6206

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغة االنجليزية مادة :ال



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 لبات الفرقة الثانيةكشف حضور طا
  0202/0200العام اجلامعى  -صل الدراسى الثانى الف

 (02جلنة )

 ــــــــــــماالسـ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ايمان ايمن السيد على عطيه 6280668688688660 6202

   مستجد لدمياطىطفى ابراهيم اايمان ايمن مص 6280668688688606 6202

   مستجد ايمان حسن عبد المنعم عبد الغفار مكاوى 6280668688688660 6200

   مستجد ايمان حمدى اسماعيل السيد الشرقاوى 6280668688688066 6200

   مستجد ايمان سمير اسماعيل محمد الجيزاوى 6280668688688820 6268

   مستجد سكىصبرى طه الخويايمان  6280668688688602 6266

   مستجد ايمان عادل ابراهيم محمد خطاب 6280668688688000 6266

   مستجد ايمان ماجد ابو زيد ابراهيم العسكرى 6280668688688026 6266

   مستجد حمود على عبد القادرايمان م 6280668688688628 6260

دمستج و العنينايمان ياسر عبد السالم اب 6280668688688686 6266    

   مستجد ايمان ياسر عبدالمنعم عطيه مرعى 6280668688688860 6262

   مستجد ايه التابعى حافظ عبد السالم عتمان 6280668688688600 6262

   مستجد حسن الصروهايه خليل عطيه  6280668688688062 6260

   مستجد ايه رشاد زايد على مروان 6280668688688066 6260

   مستجد ايه عبد الشفيع عبد هللا خليل 6280668688688008 6228

   مستجد العاطى عبد العاطى ابراهيم زيدانايه عبد  6280668688688862 6226

ستجدم ايه كرم فاروق ابراهيم دعبس 6280668688688006 6226    

   مستجد ايه محمد احمد يونس 6280668688688600 6226

   مستجد عباس غنىه اىه محمد 6280668688688626 6220

   مستجد ايه محمد عبدالحميد برهام 6280668688688020 6226

   مستجد ايه محمد محمد عبد الرحمن فواز 6280668688688080 6222

   مستجد محمود عبد المجيد الكاشف ايه محمود 6280668688688006 6222

ستجدم حمد اسماعيلبسنت ايمن اسماعيل م 6280668688688602 6220    

   مستجد بسنت سليمان محمد سليمان منصور 6280668688688000 6220

   مستجد تغريد توفيق عبدالحميد عبدالسالم صالح 6280668688688668 6228

   مستجد سليم محمد فواد اسماعيل على جادتقى صالح  6280668608688262 6226

تجدمس محمد سليم تقى محمد انور 6280668688688808 6226    

   مستجد ثريا جمعه محمد يوسف ابوحطب 6280668688688880 6226

   مستجد جاسمين جمال فهمى احمد فرحات 6280668688688662 6220

   مستجد ابراهيم القصاصجنه ابراهيم عبد الغنى  6280668688688006 6226

 
 
 
 
 
 

 اللغة االنجليزية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200لعام اجلامعى ا -انى الفصل الدراسى الث

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 لقيــدا

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد هجهاد رمضان عبد الرحمن رمضان حمود 6280668688688860 6222

   مستجد جهاد عبدالحميد السيد ابوبكر 6280668688688066 6222

   مستجد جيهان احمد محمود محمد طبنجة 6280668688688800 6220

   مستجد حبيبة عالء السيد محمد يوسف 6280668688688866 6220

   مستجد حبيبه اشرف على حسن على 6280668688688026 6208

   مستجد حبيبه السيد جابر محمد السيد 6280668688688086 6206

   مستجد ر على محمد سلطانسميحبيبه  6280668688688860 6206

جدمست حبيبه طه السيد حسن عمر 6280668688688026 6206    

   مستجد حبيبه هشام بسيونى على شعوط 6280668688688068 6200

   مستجد البقا حسناء سالمة رمضان ابو 6280668688688060 6206

   مستجد برىلشوحنان عبد السالم احمد عبد المقصود ا 6280668688688068 6202

   مستجد حنان على على زيدان بريك 6280668688688602 6202

   مستجد حنان نبيل عسران احمد عامر 6280668688688622 6200

   مستجد حنين احمد مرعى مرعى مخيمر 6280668688688666 6200

   مستجد حنين ايهاب احمد عثمان حسن 6280668688688866 6208

   مستجد حنين حسنى ابراهيم عبدهللا الشي  6280668688688662 6206

   مستجد بدالروؤف محمد محمد المغربىحنين ع 6280668688688662 6206

جدمست حنين عمر عبد الحليم المهدى ابواليزيد الشرقاوى 6280668688688060 6206    

   مستجد حياة احمد محمد الفقى 6280668688688026 6200

   مستجد خلود خالد عبدالرحمن الدسوقى ابوزيد 6280668688688662 6206

   مستجد د خزعل اسماعيل اسماعيل ابراهيمخلو 6280668688688808 6202

   مستجد خلود عبدالرازق عبدالمحسن على نوايه 6280668688688660 6202

   مستجد داليا سامح محروس عبد الحميد محمد 6280668688688802 6200

   مستجد داليا محمد السيد السمان محمود 6280668688686866 6200

   مستجد يا محمود عبدالتواب عبده ابوحطبدال 6280668688688026 6088

   مستجد دعاء عبد النبى محمد محمد عبده 6280668608688200 6086

   مستجد دنيا بالل سعد حسن البالصى 6280668688688686 6086

   مستجد يا عادل فوزى عبده ديابدن 6280668608688260 6086

   مستجد النواصرهدنيا على السيد محمد  6280668688688828 6080

   مستجد دنيا محمد ابراهيم ابراهيم غزال 6280668688688022 6086

 
 
 
 
 
 

 يزيةاللغة االنجل المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 انية كشف حضور طالبات الفرقة الث
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 ـــــــــــــماالس الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

الطبلت توقيع 

 ثبلتسلين

   مستجد دنيا محمد احمد الدسوقى على 6280668688688662 6082

   مستجد محموددنيا محمود عالء الدين على  6280668688688660 6082

   مستجد مقلد دنيا محمود فتحى على 6280668688688008 6080

   مستجد دنيا مدحت عزت احمد ابو ستيت 6280668688688066 6080

   مستجد دنيا مرعى ابراهيم محمود على يوسف 6280668688688806 6068

   مستجد دنيا ناصر الصاوى الصاوى 6280668688688666 6066

   مستجد دنيا ناصر عبد اللطيف محمد النحاس 6280668688688866 6066

   مستجد دنيا ياسر محمد احمد منصور ابو قوره 6280668688688066 6066

   مستجد دينا حماده على عبد النبى جاويش 6280668688688668 6060

   مستجد دينا سامح خليل محمد سلطان 6280668688688660 6066

   مستجد ذكرى عباس محمد عباس 6280668688688860 6062

   مستجد عبد العاطى جنيدى رؤى عالء ابراهيم 6280668688688626 6062

   مستجد ف عبدالقادر شرف الدينرانيا يوس 6280668688688826 6060

   مستجد رباب حمادة محمد حمادة خليف 6280668688688062 6060

   مستجد ازق السيد ابراهيم سويدرباب عبد الر 6280668688688626 6068

   مستجد دوىمة احمد محمد محمد برح 6280668688688628 6066

   مستجد وابىرحمة بكر ابراهيم محمد ص 6280668688688662 6066

   مستجد رحمة رضا محمد عبد المجيد النمر 6280668688688680 6066

   مستجد دحدوحرحمه احمد سعد عبد الرحمن  6280668688688866 6060

   مستجد د سالمرحمه جمعه مصطفى محم 6280668688688006 6066

   مستجد رحمه حسانين حسين عطيه 6280668688688600 6062

   مستجد رحمه عبد الفتاح السعيد على سليمان 6280668688688688 6062

   مستجد رحمه محمود محمد عبد المحسن الشعراوى 6280668688688060 6060

   مستجد رحمه هانى السيد عمر يوسف 6280668688688806 6060

   مستجد رفيدة رضا عيد احمد سليم 6280668688688806 6068

   مستجد رقيه ممدوح احمد عيسى الغبارى 6280668688688026 6066

   مستجد رنا ايمن احمد شفيق خطاب 6280668688688020 6066

   مستجد محمد ابراهيم خليفه رنا رضا 6280668688688660 6066

   مستجد يدحمود مصطفى ابو اليزرنا م 6280668688688062 6060

   مستجد عبدهللا المزين رهف عصام الدين نور الدين 6280668688688028 6066

 
 
 
 
 
 

 اللغة االنجليزية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (00جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

الطبلت توقيع 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 لينثبلتس

   مستجد ياسين روان احمد رمضان 6280668688688862 6062

   مستجد روان السيد ابراهيم فهمى فرحانه 6280668688688026 6062

   مستجد روان سامى العتربى حسين العتربى 6280668688688806 6060

   مستجد يم بركات النحاسروان عبدالفتاح سل 6280668688688660 6060

   مستجد روان على ابراهيم على حسن حجازى 6280668688688608 6008

   مستجد روان محمد مصطفى عبد العزيز شلبى 6280668688688028 6006

   مستجد روان وليد عبدالنبى عبدالفتاح عبدالكريم 6280668688688006 6006

   مستجد الدين عبد هللا المزينروان ياسر نور  6280668688688080 6006

   مستجد ررويدة سامى سعيد عبدالقاد 6280668688686866 6000

   مستجد ريناده محمد عبد المنعم الششتاوى 6280668688688606 6006

   مستجد ريهاد كمال احمد جاويش 6280668688688886 6002

دمستج زهراء عطيه السيد محمد يحى 6280668688688628 6002    

   مستجد ى محمد ابراهيم حمودهزيزى مجد 6280668688688666 6000

   مستجد سارة احمد عبدالفتاح محمد لطفى الموجى 6280668688688660 6000

   مستجد سارة سعيد محمد احمد محمد 6280668688688666 6068

   مستجد السيد بدير الشناوىساره  6280668688688006 6066

   مستجد انىساره سمير محمد عباس الرحم 6280668688688066 6066

   مستجد د الغفار على مغربى علىساره عب 6280668688688860 6066

   مستجد ساره عبدالحكيم سعد ابواليزيد مقلد 6280668688686860 6060

   مستجد يم العزب حمادساره عبدالوهاب ابراه 6280668688688666 6066

تجدمس ساره مجدى شفيق محمد اسماعيل 6280668688688820 6062    

   مستجد عيد محمد حمودهساره محمد الس 6280668688688022 6062

   مستجد ساره محمود محمد ابراهيم ابو عساكر 6280668688688620 6060

   مستجد رىساره مصطفى محمد مصطفى الشابو 6280668688688880 6060

   مستجد السعيد فوزى احمد موسىسالمه  6280668688688660 6028

   مستجد مزاوىساميه اسامه السيد محمد ح 6280668688688086 6026

   مستجد ساميه حماده محمد العزبى 6280668688688668 6026

   مستجد ساندى سعد موريس جرجس 6280668688688600 6026

   مستجد سجى احمد عبد المجيد مبروك ابو غراره 6280668688688606 6020

   مستجد جمال ابراهيم محمد حسن سحر 6280668688688622 6026

 
 
 
 
 
 

 اللغة االنجليزية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 حضور طالبات الفرقة الثانية   كشف
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (00جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ستالمثبال

توقيع الطبلت 

 لينثبلتس

   مستجد حجازى سحر سامى عبد العاطى احمد 6280668688688620 6022

   مستجد سعاد ايمن اسماعيل عبدالعزيز بكر 6280668688688660 6022

   مستجد سعاد طلحة محمد على متولى الحداد 6280668688688800 6020

   مستجد د المصرىسلمى احمد قرش احم 6280668688688026 6020

جدمست سلمى حاتم شحاته عبد الرحمن محمد 6280668608688200 6028    

   مستجد سلمى خالد يوسف السيد احمد 6280668688688628 6026

   مستجد سلمى رضا محمد على راجح 6280668688688826 6026

   مستجد سلمى عصام فتحى مزيد محمد 6280668608688060 6026

   مستجد سعد عبدالرحمن سرورسلمى فتحى  6280668688688680 6020

   مستجد تالوى محمد محمد عبد المالك شس 6280668688688666 6026

   مستجد سماح سعد سعد دحروج 6280668688688666 6022

   مستجد سماح محمود عبدالسالم محمود عبد السالم 6280668688688602 6022

   مستجد اوىاح مصطفى فكرى يوسف المنيسم 6280668688688660 6020

   مستجد الم ابراهيم حسنسمر منصور عبدالس 6280668688688006 6020

   مستجد سميحة بدر محمد عبدالوهاب محمد بدر 6280668688688600 6008

   مستجد سميه مصطفى صالح عباس االشوح 6280668688688866 6006

   مستجد مصطفى محمود البناسناء مسعد  6280668688688868 6006

   مستجد ينسهام شرف الدين على شرف الد 6280668688688680 6006

   مستجد سهير رجب محمد رمضان 6280668688688660 6000

   مستجد سهيله السيد السيد على يوسف المتولى 6280668688688662 6006

   مستجد سهيله بدر محمد عبدالرؤف تهامى 6280668688688600 6002

   مستجد سوسن السيد صبرى اسماعيل يحيى 6280668688688802 6002

   مستجد احمد حجاجشروق اشرف  6280668608688606 6000

   مستجد شروق عاشور عبدالمحسن سيد احمد بدر 6280668688688026 6000

   مستجد شروق موافى عبدالمجيد حامد 6280668688688802 6008

   مستجد سيونى سعيدشهد محمد السيد ب 6280668688688862 6006

   مستجد ف محمود محمد شحاتهشيماء اشر 6280668688688822 6006

   مستجد شيماء عصام الدين محمد محمد على االبيارى 6280668688688666 6006

   مستجد شيماء محمد حسين محمد القاضى 6280668688688800 6000

   مستجد على قوره فا عبد المنعم محمد السيدص 6280668688688666 6006

 
 
 
 
 
 

 اللغة االنجليزية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  كشف حضور طالبات الفرقة الثانية 
  0202/0200العام اجلامعى  -نى الفصل الدراسى الثا

 (03جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد غازىعيل حسن صفاء حسن اسما 6280668688688060 6002

دمستج عائشه صالح على محمد االبيض 6280668688688060 6002    

   مستجد عبير بسرى محمود محمد سلطان 6280668688688608 6000

   مستجد عبير عبد الرحمن عبد العزيز على عكاشه 6280668688688626 6000

   مستجد ىعبير عصام السيد ابراهيم سعود 6280668688688602 6088

   مستجد عبير وائل السعيد ابراهيم عزب 6280668688688666 6086

   مستجد عبير وائل عبدالفتاح حافظ 6280668688688686 6086

   مستجد عزه ابراهيم عبدالفتاح احمد 6280668688688822 6086

   مستجد عزيزة ابراهيم طه شرف 6280668688688060 6080

   مستجد اسعد الشحات عبد العليم الدسوقى عزيزة 6280668688688600 6086

   مستجد كبكاب عصام عامر عفاف 6280668688688660 6082

   مستجد عال اسماعيل عبدالمنعم االلفى 6280668688688002 6082

   مستجد عال السيد عادل احمد رخا 6280668688688620 6080

   مستجد اهيم نصرعلياء احمد عزت ابر 6280668688688802 6080

   مستجد عهد احمد على سليمان ابراهيم 6280668688688686 6068

   مستجد غادة عالءالدين رمزى زايد 6280668688688826 6066

   مستجد فاتن سعد عبد العزيز عبد الحى اللبيشى 6280668688688800 6066

   مستجد فاطمة غازى الشحات غازى احمد 6280668688688606 6066

   مستجد فاطمة نبيل عبدالنبى ابراهيم عبدالسالم 6280668688688660 6060

   مستجد فاطمه السيد المرسى بدران سعيد 6280668688688806 6066

   مستجد فاطمه حسام الدين مصطفى سعج ابوالمجد 6280668688688000 6062

تجدمس فاطمه حسنى محمد عبدالباقى عامر 6280668688688020 6062    

   مستجد فاطمه رضا عبدالرازق محمد بسيونى 6280668688688606 6060

   مستجد فاطمه على عبدالسميع على احمد 6280668688688606 6060

   مستجد فاطمه على على عيد شم  6280668688688802 6068

   مستجد فاطمه محى طه عبدالعزيز سليمان 6280668688688662 6066

   مستجد فاطمه نصر هللا حامد محمد مجاهد 6280668688688006 6066

   مستجد مد عبدالعاطىيه جمال احفتح 6280668688688022 6066

   مستجد لبنى السعيد ابراهيم مصباح محمد 6280668608688228 6060

   مستجد لبنى سرحان احمد محمد سرحان 6280668688688688 6066

 
 
 
 
 
 

 اللغة االنجليزية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

   يةكشف حضور طالبات الفرقة الثان
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (03جلنة )

 ــــــــــــماالسـ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد لبنى محمد عبدالحليم محمد ودن 6280668688688026 6062

   مستجد ى الدرسليلى احمد هاشم عل 6280668688688626 6062

   مستجد ليلى جمال احمد يوسف مرزوق 6280668688688626 6060

   مستجد ليلى على صالح على الساكت 6280668688688600 6060

   مستجد ليلى عونى محمد السيد عمر 6280668688688866 6068

   مستجد ماجدة محمد محمد ابراهيم شتا 6280668688688006 6066

   مستجد ماريان هانى سمير عبد المالك 6280668688688666 6066

   مستجد كرم لبيب بشارةاميل ممارينا  6280668688688060 6066

   مستجد مارينا ماهر اديب معوض يوسف 6280668688688620 6060

   مستجد ماهيتاب اشرف محمد مقبل احمد ابوالمجد 6280668688688666 6066

   مستجد فكرى موسى نصر ايا وائلم 6280668688688826 6062

   مستجد دمد داومروه عادل عبد الواحد مح 6280668688688828 6062

   مستجد مروه عبدالحليم السيد عبد الحليم عامر 6280668688688600 6060

   مستجد مريم ابراهيم السيد سليمان ابراهيم 6280668688688020 6060

   مستجد لى زيادةمد حسن عمريم اح 6280668688688662 6008

   مستجد مريم السيد محسوب المرسى 6280668688688666 6006

   مستجد مريم حامد محمد على غانم 6280668688688626 6006

   مستجد مريم حسن ابراهيم الدسوقى سعد 6280668608688666 6006

   مستجد مريم رضا جمعه احمد محمد 6280668688688686 6000

   مستجد مريم رضا مصطفى محمود الريفى 6280668688688026 6006

   مستجد روس سالمه ابراهيم الطراوىريم محم 6280668688688886 6002

   مستجد مريم وفدى خطاب على احمد الخطيب 6280668688688606 6002

   مستجد منار اسامة محمد مرسى خلف هللا 6280668688688006 6000

   مستجد نار قطب سيد احمد قطب محمدم 6280668688688666 6000

   مستجد ى المالحده موسمنار ماهر عب 6280668688688008 6068

   مستجد منال احمد محمد محمد يوسف 6280668688688662 6066

   مستجد منال سامح السيد محمد الزغبى 6280668688688000 6066

   مستجد انمحمد شعبمنال وجيه المتولى  6280668688688006 6066

   مستجد منة هللا سمير على ابراهيم 6280668688688606 6060

   مستجد منة هللا فوزى رضوان احمد عبد الرحمن 6280668688688882 6066

 
 
 
 
 
 

 اللغة االنجليزية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم دىالرقم الكــو م
لـة حا

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 لينثبلتس

   مستجد منة هللا يوسف عبد السميع يوسف 6280668688688866 6062

   مستجد منه هللا عنتر عبد الجليل محمد ابو شادى 6280668688688666 6062

   مستجد سعد عبد الرازقمنه هللا وائل عبد الم 6280668688688622 6060

تجدمس منه محمد عريبه محمود عبدالال 6280668608688260 6060    

   مستجد منى امين محسن على المصرى 6280668688688020 6028

   مستجد منى حسين احمد ناجى حافظ 6280668688688862 6026

   مستجد منى رمضان محمد عوض السيد عطا هللا 6280668688688660 6026

   مستجد منى عبد الجيد احمد عبد الجيد موسى 6280668688688800 6026

   مستجد على حسن الدعدر منى فتحى 6280668688688026 6020

   مستجد منى محمد محمد عبدالهادى عيسى 6280668688688066 6026

   مستجد مى حمدى شحات عبد الرؤف سعد 6280668688688602 6022

   مستجد د النجارمى محمد حامد احم 6280668688688666 6022

   مستجد لعظيم مصطفى لغامى محمد عبد ا 6280668688688066 6020

   مستجد مى محمد محمود السيد صالح 6280668688688020 6020

   مستجد مياده السيد محمد الكفراوى 6280668688688608 6028

   مستجد طلحه ابوطالب ميار كمال عبدالمحسن 6280668688688002 6026

   مستجد احميان محرم عبدالحميد احمد سعد صحص 6280668688688066 6026

   مستجد نادية مصطفى مصطفى حسين خلف 6280668688688806 6026

   مستجد نادين احمد محمد عبدالدايم ابراهيم 6280668688688060 6020

   مستجد ف محمود عامرناديه سعد حسن عبداللطي 6280668688688826 6026

دمستج ناديه محمد محمود مصطفى بديوى 6280668688688002 6022    

   مستجد نانسى ابو زيد عبد العزيز عنتر ابوعيده 6280668688688620 6022

   مستجد نانسى محمد السعيد حسين النجار 6280668688688600 6020

   مستجد احمد السيدناهد نجاح عبد الموجود  6280668688688600 6020

   مستجد ندا الحسينى مصطفى عبد المحسن 6280668688688860 6008

   مستجد ندا انور محمد السيد حامد 6280668688688682 6006

   مستجد ندا صالح عبد الدايم السيد ابو منصوره 6280668688688086 6006

ستجدم ندا لطفى عاطف عبدالفتاح مسلم 6280668688688066 6006    

   مستجد ندا هشام رمضان جاد 6280668688688868 6000

   مستجد السالم خضر ندى اسعد السعيد عبد 6280668688688066 6006

 
 
 
 
 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانية  
 االنجليزية اللغة دة :الما

 اللغة االنجليزية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
ـة حال

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

الطبلت  توقيع

 ثبلتسلين

جدمست ندى ايمن كامل االمام احمد ياسين 6280668688688066 6002    

   مستجد ندى حسن عبدالعزيز مصطفى 6280668688688602 6002

   مستجد ندى سعد عبدالعظيم البطاط 6280668688688606 6000

   مستجد شريف سعيد ابواليزيد الفقى ندى 6280668688688006 6000

   مستجد الشبلى احمد ندى عصام عبد الجواد 6280668688688626 6008

   مستجد ندى محمد منير عبدالعال 6280668688688660 6006

   مستجد ندى يونس رياض ابراهيم 6280668688688600 6006

   مستجد نرمين حماده محمد سرور 6280668688688686 6006

   مستجد د عبد المجيد رضواننرمين سمير محم 6280668688688006 6000

   مستجد تاجىنرمين عيسى رافت عيسى البل 6280668688688622 6006

   مستجد نسرين صالح مهدى سالمة 6280668688688606 6002

   مستجد نشوى عبدهللا محمد على على البطل 6280668688688666 6002

   مستجد نغم مصطفى محمد مصطفى ابراهيم 6280668688688022 6000

   مستجد ال عبد الفتاح اسماعيل عيسىنهال جم 6280668688688620 6000

   مستجد نهال خالد عبدالمجيد السيد حمده 6280668688688022 6888

   مستجد نهال صبرى مصطفى ادريس 6280668688688600 6886

   مستجد هشام سعد سليم متولىنوران  6280668688688066 6886

   مستجد الدايم نورهان ابراهيم ابراهيم عبد 6280668688688022 6886

   مستجد نورهان احمد الذكير عبد الوهاب خيرهللا 6280668688688806 6880

   مستجد نورهان اشرف محمد احمد ابراهيم 6280668688688606 6886

   مستجد يلى عبدهللا محمد السيد عيشهنورهان الب 6280668688688620 6882

   مستجد ابراهيم اللقانى نورهان بسيونى بدير 6280668688688626 6882

   مستجد نورهان شوكت محى الدين محمد 6280668688688602 6880

   مستجد نورهان صبرى عيد عبد العزيز حسن 6280668688688660 6880

   مستجد محروس عبد الفتاح محمد نورهان صبرى 6280668688688606 6868

   مستجد العنين نورهان صالح ابراهيم ابو 6280668688688626 6866

   مستجد نورهان عبدالخالق عبدالخالق عبدالخالق ابوسعده 6280668688688866 6866

   مستجد نورهان عبده على عبدالفتاح االشوح 6280668688688862 6866

   مستجد نورهان عصام احمد احمد الدسوقى 6280668688688020 6860

   مستجد محمد ابراهيم غنامنورهان فتح هللا  6280668688688666 6866

 
 
 
 
 
 

 اللغة االنجليزية المادة : طالبات الفرقة الثانيه  كشف حضور 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

ع الطبلت توقي

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد لسيدعشرى سيد احمدنورهان كامل ا 6280668688688866 6862

   مستجد ان مامون رفعت مامون ابراهيمنوره 6280668688688600 6862

   مستجد نورهان محمد ابراهيم عبدالمعطى غازى 6280668688688062 6860

   مستجد ورهان منتصر محمد احمد النجارن 6280668688688060 6860

   مستجد مد عالمنيرة احمد محمد اح 6280668688688660 6868

   مستجد ح احمد سليمنيره احمد ممدو 6280668688688826 6866

   مستجد هاجر ابراهيم ابراهيم الدسوقى 6280668688688666 6866

   مستجد الشبيتى هاجر ابراهيم محمود احمد 6280668688688608 6866

   مستجد لى شرفهاجر اشرف على ع 6280668688688668 6860

   مستجد هاجر حلمى زكريا طلبة الصاوى 6280668688688800 6866

   مستجد هاجر طارق محمد محمد السيد الخواجه 6280668688688608 6862

   مستجد هاجر عبد الحميد عبد الحميد محمد الغنام 6280668688688060 6862

   مستجد سالمهاجر على حمزه على عبد ال 6280668688688008 6860

   مستجد هاجر كرم عبدالغفار عبدربه 6280668688688022 6860

   مستجد هاجر محمد عبد الرحمن قطب ابو شنب 6280668688688682 6868

   مستجد هاجر محمد عدلى محمد خليفه 6280668688688002 6866

   مستجد هاجر محمود حامد حامد الهنداوى 6280668688688666 6866

   مستجد ر ياسين محمد عطيههاج 6280668688688062 6866

   مستجد ايهاب السيد عبد الفتاح هاله 6280668688688862 6860

   مستجد هانم يوسف محمد يوسف القرنشاوى 6280668688688620 6866

   مستجد ب عاطف صقرهايدى ايها 6280668688688666 6862

   مستجد اد ابراهيم نصارهايدى مدحت فؤ 6280668688688620 6862

   مستجد دوهايدى مهدى عبدالمنعم محمد جا 6280668688686866 6860

   مستجد هدى احمد عبد المنعم محمد عليبه 6280668688688866 6860

تجدمس هدى الشحات نصر محمود الصيفى 6280668688688606 6808    

   مستجد ريفهدى طارق بدير ابو اليزيد ش 6280668688688806 6806

   مستجد هدى عطيه عطيه متولى 6280668688688666 6806

   مستجد هدى محروس عبد العزيز محمود زيدان 6280668608688206 6806

   مستجد هدير احمد موسى عبدهللا احمد حسنين 6280668688688826 6800

   مستجد هدير ايهاب محمد على على يحى 6280668688688622 6806



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 لثانيه  حضور طالبات الفرقة ا كشف
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

همت محمود احمد محمد عبدالعظيم ابو العطا  6280668688688606 6802
 ابوال

 مستجد
  

   مستجد هناء ايمن على راشد شعوط 6280668688688020 6802

   مستجد اء عبدهللا محمد الحوتهن 6280668688688666 6800

   مستجد هند عنتر مختار احمد النيل 6280668688688626 6800

   مستجد امد عبدالرازق البرعىهنية ح 6280668688688606 6868

   مستجد غازىالفتاح احمد ورده حلمى عبد 6280668688688686 6866

   مستجد اسماعيلوفاء السيد عبدالجواد السيد  6280668688688800 6866

   مستجد وفاء جميل عبد الفتاح طلبة محمد 6280668688688666 6866

   مستجد يوسف سعد الجلدةوفاء وليد محمد  6280668688688668 6860

   مستجد ىسيونى الصعيديارا سعيد بسيونى ب 6280668688688860 6866

   مستجد يارا عبد الجيد كمال عبد الجيد 6280668688688666 6862

   مستجد ياسمين احمد مصطفى قطب نجم 6280668688688068 6862

   مستجد نياسمين خالد حسن عبدالرحمن حس 6280668688688060 6860

تجدمس ياسمين سالم محمود صادق سليمان 6280668688688626 6860    

   مستجد ياسمين صبحى محمد محمد المناخلى 6280668688688062 6828

   مستجد يمنى محمد احمد سالمه على 6280668688688862 6826

   مستجد يمنى محمود احمد بدر احمد الصباغ 6280668688688666 6826

   باق اشراق محمد عبد السالم حسين 6280668608688268 6826

 اللغة االنجليزية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثانيه   لبات الفرقةكشف حضور طا
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (32جلنة )

 االســـــــــــــم رقم الكــودىال م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   باق خلود خالد تاج الدين محمد حجازى 6280668608688060 6822

   باق محمد حسن عثمان حسن لىلمياء ع 6280668608688066 6808

   باق رشوان نوران محمد اسماعيل محجوب 6280668608688660 6806

1من الخارج سلمى صابر بسيونى عبد الهادى 6280668608688060 6686    

1من الخارج البسيونى مصطفى رمضانفاطمه  6280668608688600 6686    

1من الخارج مان محمدليندا ابراهيم محمد س 6280668608688066 6686    

 

 اللغة االنجليزية : المادة



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 ــــون التعليــــن والطــالةشئ
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالبات الفرقة الثانيه  
  0202/0200العام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى 

 (32جلنة )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

310
6 

من  قصودنيره سند السيد عبدالم 6280668628688662

1الخارج  
  

 

 

 اللغة االنجليزية المادة :


