
 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
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 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طالب الفرقت الثانيت   حضوركشف 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (2جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد ابراهيم احمد ابراهيم عبده شعيب 2500210100200523 1002

   مستجد ابراهيم احمد السيد عبد العزيز 2500210100200750 1001

   مستجد ابراهيم اسامه احمد محمد الشامى 2500210210200031 1002

   مستجد ابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل احمد خضير 2500210100200704 1003

   مستجد ابراهيم الشوادفى عبد هللا سالمه 2500210210200210 1004

   مستجد ابراهيم انور ابراهيم ديب عبدالحفيظ 2500210100200520 1005

   مستجد ابراهيم رجب رمضان ابراهيم صالح 2500210100200207 1007

   مستجد ابراهيم سعد ابراهيم محمد العدوى 2500210100200402 1000

   مستجد ابراهيم سعيد ابراهيم السعيد 2500210100200501 1001

   مستجد ابراهيم عبد المولى ابراهيم شعبان فليفل 2500210100200712 1020

   مستجد ابراهيم عمرو احمد ابراهيم الشرقاوى 2500210100200507 1022

   مستجد ابراهيم محمد اسماعيل ابراهيم على 2500210100200517 1021

   مستجد ابراهيم محمد السيد محمد المنياوى 2500210100200431 1022

   مستجد ابراهيم محمد صبرى على حسن الدماطى 2500210100200501 1023

   مستجد ابراهيم محمود صادق عبده عطيه 2500210100200270 1024

   مستجد ابراهيم محمود فهيم محمد 2500210100200541 1025

   مستجد ابراهيم مدحت ابراهيم محمد ابراهيم 2500210100200251 1027

   مستجد ابراهيم يسرى عبدالعظيم طلحه محمد 2500210210200202 1020

   مستجد احمد ابراهيم السيد السيد سراج خليل 2500210100200020 1021

   مستجد احمد ابراهيم حسن مصباح 2500210100200551 1010

   مستجد احمد اسماعيل عبدهللا عبدالواحد هالل 2500210100200202 1012

   مستجد اشرف المغازى عبدالعال مغازىاحمد  2500210100200111 1011

   مستجد احمد اشرف عبد الرحمن الدسوقى الفخرانى 2500210100200317 1012

   مستجد احمد اشرف محمد الصغير مصطفى عمر 2500210210200025 1013

   مستجد احمد السعيد فتح هللا ابو بكر غازى 2500210100200721 1014

   مستجد احمد السعيد متولى السيد صحصاح 2500210210200212 1015

   مستجد احمد الشحات عبد الفتاح جبريل 2500210100200542 1017

   مستجد احمد الغريب السيد الفقى 2500210100200231 1010

   مستجد احمد بسيونى عبد الغنى بسيونى ابو سعده 2500210100200410 1011

   مستجد حمد السيد الغرباوىجابر م مداح 2500210100200432 1020

 مبادى االدارةلمادة :ا



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طالب الفرقت الثانيت   حضوركشف 
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (0جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد الرفاعىالمنعم الدين عبد احمد جمال  2500210100200340 1022

   مستجد احمد جمعه السعيد سيد احمد ابو بريكه 2500210100200412 1021

   مستجد احمد جميل السيد التهامى 2500210100200752 1022

   مستجد احمد حسن سيد احمد السلمونى 2500210100200722 1023

   مستجد السايساحمد حسين محمد  2500210100200423 1024

   مستجد احمد حمدى عبد العظيم قابيل سالمه 2500210100200742 1025

   مستجد احمد خالد سالمة احمد شوغى 2500210100200552 1027

   مستجد احمد خالد كامل عبدهللا البرى 2500210100200443 1020

   مستجد احمد خليل عبدالرؤف خليل طه 2500210100200317 1021

   مستجد احمد رجب فتح هللا محمود ابوبكر 2500210100200273 1030

   مستجد احمد رجب فتحى عبدالفتاح القبالوى 2500210100200552 1032

   مستجد احمد رجب مصطفى عصر 2500210100200415 1031

   مستجد احمد رشاد محمد محمد بقرة 2500210100200272 1032

   مستجد القادرضا اسماعيل عبدد راحم 2500210100200701 1033

   مستجد احمد رضا عبد الرازق محمدعبدالحافظ 2500210100200515 1034

   مستجد احمد رضا على محمد عطوه 2500210100200307 1035

   مستجد احمد رضا محمد عبده العبسى 2500210100200411 1037

   مستجد احمد سالم طه محمد البيلى 2500210100200313 1030

   مستجد احمد سعد مصطفى عطيه حجازى 2500210100200540 1031

   مستجد احمد سعد يونس عباس ابراهيم 2500210100200347 1040

   مستجد احمد صابر عوض عبد الحميد ابراهيم 2500210100200724 1042

   مستجد احمد صالح ابراهيم البسيونى جمل 2500210100200531 1041

   مستجد حمد صبرى محمد ابو كاملا 2500210100200030 1042

   مستجد احمد صالح الدين عبد المعطى مختار 2500210100200025 1043

   مستجد احمد صالح عبداللطيف عبدالحليم ابراهيم 2500210100200515 1044

   مستجد احمد طلبه شبل عامر 2500210100200401 1045

   مستجد ابراهيمعادل سعد محمد  مداح 2500210100200411 1047

   مستجد احمد عادل عبد الحميد فريد عكاشه 2500210100200350 1040

   مستجد احمد عادل عنتر ابراهيم عطيه 2500210210200251 1041

   مستجد احمد عادل محمد عبدالهادى 2500210100200777 1050

 
 

 

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طالب الفرقت الثانيت   حضوركشف 
   0202/0200عام اجلامعى ال -نى راسى الثاالفصل الد

  (3جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

 يعفى من المادة مستجد احمد عاطف محمد داود 2500210100202020 1052

   مستجد زيز طلب عمارةاحمد عبد الحكيم عبد الع 2500210100200242 1051

   مستجد احمد عبد الحكيم عبد المولى سليمان غانم 2500210100200512 1052

   مستجد احمد عبد الفتاح محمد دهيم 2500210100200722 1053

   مستجد احمد عبد المجيد عبد الرحمن عبد القادر 2500210100200514 1054

   مستجد سعد قطب يونس احمد عبد المحسن 2500210100200401 1055

   مستجد احمد عبدالمنعم سعيد حامد غلوش 2500210100200455 1057

   مستجد احمد عبدالمنعم عبدالعظيم الدسوقى 2500210100200113 1050

   مستجد احمد عبدالهادى السيد غمرى 2500210100200117 1051

   مستجد احمد عزت محمد عبدالحميد 2500210100200520 1070

   مستجد احمد عزت محمود ابراهيم المغربى 2500210100200570 1072

   مستجد احمد عصام فرج محمود الزفتاوى 2500210100200274 1071

   مستجد احمد عقل محمد عبد الحميد غانم 2500210100200231 1072

   مستجد احمد على حسن سيد احمد السلمونى 2500210100200250 1073

   مستجد د الجليل على شعباناحمد على عب 2500210100200220 1074

   مستجد احمد على عبد الحميد عبد العاطى قرطام 2500210100200721 1075

   مستجد احمد على عبدالمنصف مرشدى على 2500210100200551 1077

   مستجد احمد عماد على متولى شهاوى 2500210100200330 1070

   مستجد وف عوفاحمد عوف ابو اليزيد ع 2500210210200123 1071

   مستجد احمد فؤاد فؤاد حسين بغدوده 2500210100200022 1000

   مستجد احمد مجدى السيد احمد محمد عبدالرحمن 2500210100200732 1002

   مستجد احمد محمد ابراهيم مسعود خلف 2500210100200243 1001

   مستجد يزيد محمود الجيارد ابو الاحمد محم 2500210100200420 1002

   مستجد احمد محمد السعيد احمد اللقانى 2500210100200512 1003

   مستجد احمد محمد السعيد هالل سالمه 2500210100200502 1004

   مستجد احمد محمد الشريف محمود محمد مصطفى 2500210100200321 1005

   مستجد عوض على احمد محمد امين 2500210210200012 1007

   مستجد احمد محمد جودة محمد موسى 2500210100200301 1000

   مستجد احمد محمد حمدى محمد حسين 2500210100200210 1001

   مستجد احمد محمد عبد الستار السيد الحجرى 2500210210200041 1010

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طالب الفرقت الثانيت   حضوركشف 
 0202/0200اجلامعى  العام -الفصل الدراسى الثانى 

  (4جلنت )

 االســـــــــــــم قم الكــودىالر م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد احمد محمد عبدالستار محمد جنيدى 2500210100200417 1012

   مستجد احمد محمد عالء الدين عبد الحليم البيلى 2500210100200700 1011

   مستجد فوزى جاب هللااحمد محمد  2500210100200111 1012

   مستجد احمد محمد محمد العزيزى السيد 2500210100200257 1013

   مستجد احمد محمد مصطفى سيد احمد 2500210100200521 1014

   مستجد احمد محمد نبوى محمد نجم 2500210100200010 1015

   مستجد بد الحى بسيونى راشدحمود عاحمد م 2500210100200220 1017

   مستجد احمد محمود عبد الحى عبد هللا بيصار 2500210100200413 1010

   مستجد احمد محمود محمد على الوكيل 2500210100200542 1011

   مستجد احمد مدحت متولى فتح هللا الفشار 2500210100200537 1200

   مستجد خضر مد يوسف محمداحمد مسعد اح 2500210100200425 1202

   مستجد احمد مسعد محمد احمد المطرى 2500210100200422 1201

   مستجد احمد مطاوع عبدالباقى محمد ابوالخير 2500210100200401 1202

   مستجد احمد مفرح زكريا السيد ابو عيانه 2500210100200442 1203

   مستجد البرعى احمد منتصر عبده مرشدى 2500210100200725 1204

   مستجد احمد ناصر السعيد نبيه محمد 2500210100200521 1205

   مستجد احمد نصر احمد بيومى 2500210100200110 1207

   مستجد احمد نورالدين اسماعيل عبد الحليم خضر 2500210100200354 1200

   تجدسم احمد وليد عبد العليم عبد اللطيف ابوعمر 2500210100200377 1201

   مستجد محمد اسماعيل محمد اسماعيل ادهم 2500210100200510 1220

   مستجد اسامه احمد محمد احمد محمد النجار 2500210100200323 1222

   مستجد اسامه اسامه على حطيبه 2500210210200151 1221

   مستجد اسامه ضياء محمد ابوغازى سالمة 2500210210200032 1222

   مستجد عبد القادر حجازى اسامه عبد هللا السيد 2500210210200205 1223

   مستجد اسامه محمد محمد ابراهيم عمر 2500210100200224 1224

   مستجد اسالم رمضان عيد محمد الرماح 2500210100200410 1225

   مستجد اسالم سامح محمد القبارى بكر 2500210100200740 1227

   مستجد اسالم سعد محمد على محمود 2500210100200012 1220

   مستجد اسالم شريف على االمام الصفتى 2500210100200250 1221

   مستجد اسالم عالء محمد صادق عثمان 2500210100200702 1210

 
 

 طالب الفرقت الثانيت   حضوركشف 

 مبادى االدارة المادة :

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
  (5جلنت )

 االســـــــــــــم ـودىالكـ الرقم م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد اسالم محمد احمد عوض عبد الرحمن 2500210100200710 1212

   مستجد اسالم محمد سليمان الشريف 2500210100200711 1211

   مستجد اسالم محمد يحيى محمد فايد 2500210100200430 1212

   مستجد بدالفتاح يحى محمد تغياناشرف احمد ع 2500210100200470 1213

   مستجد التهامى السيد فتوح التهامى البسيقى 2500210210200315 1214

   مستجد السعودى عبدالهادى على مجاهد 2500210210200211 1215

   دتجمس السعيد ابراهيم غازى السيد سلمان 2500210100200570 1217

   مستجد ى مصطفى المرشدىالسعيد المرشد 2500210100200734 1210

   مستجد السيد احمد السيد احمد جعفر 2500210100200572 1211

   مستجد السيد احمد السيد احمد عبده شرابى 2500210100200027 1220

   مستجد السيد حسن السيد غازى ابو احمد 2500210100200411 1222

   مستجد السيد محمد محمد محمود سالم 2500210210200231 1221

   مستجد المغازى السيد المغازى بدر المغازى 2500210100200741 1222

   مستجد امجد على محروس عبدالغنى 2500210100200775 1223

   مستجد امير احمد عبدالسالم ابراهيم حجاج 2500210100200303 1224

   مستجد امير حمدى جابر جمعه عيد 2500210100200301 1225

   مستجد انس محمد خليل عبده 2500210100200201 1227

   مستجد ايمن جمعه السيد حسن شراره 2500210100200422 1220

   مستجد ايمن يوسف السيد محمد ابراهيم 2500210100200702 1221

   مستجد شعبانبسيونى عبداللطيف اسماعيل بسيونى  2500210100200340 1230

   مستجد اشرف رمضان ابو المجد حشادبهاء  2500210100200412 1232

   مستجد بهاء سعد محمد ابراهيم نصير 2500210100200375 1231

   مستجد بولس نزيه خله عبده خليل 2500210210200103 1232

   مستجد تامر وحيد مجاهد عبد الفتاح مجاهد 2500210100200731 1233

   مستجد فرجابر ايهاب جابر على جع 2500210210200117 1234

   مستجد جابر فتحى محمد خليل 2500210100200752 1235

   مستجد جالل صبرى جالل على داود 2500210210200250 1237

   مستجد جمال السعيد جمال الدين محمد محمود 2500210100200321 1230

   مستجد السالم اسعد عبد جمال خالد 2500210100200703 1231

   مستجد جمال محمود احمد احمد عاشور 2500210100200575 1240



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طالب الفرقت الثانيت   حضوركشف 
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (6جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 لطبلتتوقيع ا

 ثبلتسلين 

   مستجد هللا على عبدهللاجهاد على فتح  2500210100200703 1242

   مستجد حاتم محمد فتحى طلب عبدالرحيم 2500210100200412 1241

   مستجد حاتم محمد محمد على ابوزيد 2500210100200543 1242

   دمستج حاتم محمد معوض مرسى عيسى عبدالحافظ 2500210100202002 1243

   مستجد حمدحازم طاهر ابراهيم مصطفى م 2500210100200410 1244

   مستجد حازم عيسى سعد بشته 2500210100200470 1245

   مستجد حازم محمد صبرى محمد فرج 2500210100200001 1247

   مستجد حازم محمد عبد الفتاح محمد ابونعيم 2500210100200501 1240

   مستجد حسام ابراهيم حسن شحاته السيد 2500210100200333 1241

   مستجد حسام فتح هللا توفيق ابراهيم اسماعيل 2500210210200104 1250

   مستجد حسام كارم محمد خالف 2500210100200302 1252

   مستجد حسام مصطفى قطب االمام خليفة 2500210100200712 1251

   مستجد راهيمحسن ابراهيم حسن اب 2500210100200235 1252

   مستجد عبد العزيز مسعودحسن محمود صالح  2500210100200327 1253

   مستجد حسن يسرى السيد محمد الجعب 2500210100200730 1254

   مستجد حسين شكرى عوضين مصطفى احمد 2500210100200344 1255

   مستجد حلمى محمد حلمى حموده غزال 2500210100200707 1257

   مستجد حماده رضا محمد محمد حامد 2500210100200251 1250

   مستجد خالد حسن محمد احمد القن 2500210210200257 1251

   مستجد خالد عادل ابراهيم السيد 2500210210200230 1270

   مستجد خالد محمد عطاهللا المغازى محمد 2500210100200773 1272

   مستجد تحى عبدالغنىخالد ممدوح ف 2500210100200577 1271

   مستجد ى عبدالمقصود عبدالمجيدذياد صبح 2500210100200330 1272

   مستجد رحيم ابراهيم احمد كليله 2500210210200173 1273

   مستجد رمضان عماد رمضان محمود طلبه 2500210100202023 1274

   مستجد لقادررووف ابراهيم عبد العاطى ابراهيم عبدا 2500210210200300 1275

   مستجد صبحى العش زياد احمد السيد 2500210100200357 1277

   مستجد زياد خالد معوض معوض على 2500210100200017 1270

   مستجد زياد عمرو عبد العاطى بدير المرشدى 2500210210200212 1200

                                                        

 
 
 

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طالب الفرقت الثانيت   ورضحكشف 
   0202/0200لعام اجلامعى ا -الفصل الدراسى الثانى 

  (7جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد زياد محمد خميس السيد عبدالقادر 2500210100200334 1202

   مستجد سامح انور مصطفى حماد سعيد 2500210100200505 1201

   مستجد سامح سمير عبد السالم مصطفى الخامى 2500210100200500 1202

   مستجد سعد محمد سعد شرف الدين 2500210100200271 1203

   مستجد سعد محمد سعد محمد على ابومحمد 2500210100200503 1204

   مستجد يبى سعيد غرفسعيد مصط 2500210100200514 1205

   مستجد موسى صقرسالمه احمد سالمه  2500210100200731 1207

   مستجد سمير محمد صبحى عبالحميد محمد 2500210210200021 1200

   مستجد سويلم امام سويلم عبد الحميد محمد 2500210100200205 1201

   مستجد شادى سعد عبد الفتاح احمد 2500210210200302 1210

   مستجد شادى محمد بسيونى شتا 2500210100200117 1212

   مستجد شرف الدين عزت عمران محمد شرف الدين 2500210100200212 1211

   مستجد شهاب احمد محمد السيد ناصف 2500210100200720 1212

   مستجد شهاب عز الدين عبد هللا عبد الحميد القهوجى 2500210100200301 1213

   مستجد شهاب عمر عبد المعبود الشوربجى 2500210210200124 1214

   مستجد شوقى عبدالنبى عبدالهادى عبدالنبى احمد 2500210100202022 1215

   مستجد صبحى اشرف صبحى السيد جمعه 2500210100200711 1217

   مستجد صبحى اشرف عبدالحميد الفرماوى 2500210210200023 1210

   مستجد صالح اشرف المليجى محمود المليجى 2500210100200540 1211

   مستجد صهيب محمد احمد احمد العزب 2500210100200241 1100

   مستجد طارق حسنى فريد محمد اللقانى 2500210100200370 1102

   مستجد طارق ذياد محمد ادريس قمر 2500210100200020 1101

   مستجد العزيز نعيم طارق محمد عبد 2500210100200312 1102

   مستجد لنمرسىطه محمد طه محمد ا 2500210100200237 1103

   مستجد عادل محمد عدلى حامد زكى 2500210100200735 1104

   مستجد عاصم اشرف محمد شعبان البنا 2500210100200310 1105

   مستجد عاصم محمد الشاملى ابو شوشه 2500210100200113 1107

   مستجد عامر محمد عامر محمد منصور 2500210100200402 1100

   مستجد عبد الرحمن اسامه مختار محمد بليح 2500210100200432 1101

   مستجد عبد الرحمن بكر محمد مرعى 2500210100200772 1120

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طالب الفرقت الثانيت   حضوركشف 
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (8)جلنت 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ستالمثبال

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عبد الرحمن جالل احمد محمد العيسوى 2500210100200712 1122

   مستجد عبد الرحمن صالح بهنسى عبيد 2500210100200471 1121

   مستجد ح بدير حسن الشنوانىعبد الفتا نعبد الرحم 2500210100200241 1122

   مستجد ن عبد الفتاح محمد اسماعيل بركاتعبد الرحم 2500210100200023 1123

   مستجد عبد الرحمن محمد السيد عبد العاطى بنات 2500210100200457 1124

   مستجد عبد الرحمن يوسف يوسف طلب عماره 2500210100200502 1125

   مستجد عبد العزيز حسين عبد العزيز عبد القوى عويضة 2500210100200314 1127

   مستجد عبد الغنى عبد الحكيم عبد الغنى بسيونى 2500210100200531 1120

   مستجد عبد الفتاح نبيل عبد العزيز خليل الدخاخنى 2500210100200711 1121

   مستجد فرج معبد هللا ابراهيم عبد هللا ابراهي 2500210100200702 1110

   مستجد عبد هللا رجب حميدة عوض عيسى 2500210100200024 1112

   مستجد عبد هللا عبد العزيز محمد عبد العزيز 2500210100200513 1111

   مستجد عبد هللا عشرى فرج فرج بركات 2500210100200717 1112

   دتجسم عبد هللا محمد عبد هللا محمد سالم 2500210100200725 1113

   مستجد عبد المنعم عصام عبد المنعم عبده عبد هللا 2500210100200322 1114

   مستجد عبدالرحمن احمد جمعه محمد ابونعامه 2500210100202001 1115

   مستجد عبدالرحمن خالد مصطفى عبد اللطيف حسان 2500210100200115 1117

   مستجد عبدالحميد معبدالرحمن صالح ابراهي 2500210100200510 1110

   مستجد مد محاربعبدالرحمن محارب عبدالحميد مح 2500210100200220 1111

   مستجد عبدالرحمن محمد زيدان ابراهيم 2500210100200400 1120

   مستجد عبدالرحمن محمود البيومى السيد 2500210100200322 1122

   مستجد االمشيطى عبداللطيف انيس عبداللطيف 2500210100200305 1121

   مستجد الوهيدىعبدهللا اشرف يوسف ابراهيم على  2500210100200404 1122

   مستجد عبدهللا درغام عوض درغام 2500210100200003 1123

   مستجد عبدهللا رضا عبده عبدالوهاب 2500210100200222 1124

 يعفى من المادة دتجسم عبدهللا طارق ابراهيم مصطفى سالم 2500210100202025 1125

   مستجد عبدهللا عادل صباح محمد السيد 2500210100200727 1127

   مستجد عبدهللا محمد عبدالسميع محمد على اسماعيل 2500210100200770 1120

   مستجد عبدهللا مسعد جمعه محمد العيسوى 2500210100200421 1121

   مستجد براهيم يوسفاعبدالمولى محمود عوض  2500210100200532 1130

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طالب الفرقت الثانيت   حضوركشف 
   0202/0200العام اجلامعى  -ثانى الفصل الدراسى ال

  (9جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد الجواد الصعيدى عصمت حسن عبد المجيد عبد 2500210100200312 1132

   مستجد لدين الشهاوىعالء عمر زين الدين عبدالمجيد زين ا 2500210100200030 1131

   مستجد على ابراهيم محمد السيد يوسف 2500210100200571 1132

   مستجد على اسامه على محمد السعيد 2500210100202021 1133

   مستجد امد البلقاسىحعلى سامى السيد  2500210100200502 1134

   مستجد على سعد على محمد ابو شدين 2500210100200112 1135

   مستجد على عاطف شحاته على فايد 2500210100200114 1137

   مستجد على محمد احمد على عبد الجواد 2500210100200011 1130

   مستجد على محمد على الصبرى 2500210100202022 1131

   مستجد على محمد على محمد خليفه 2500210100200722 1140

   مستجد يد فرج علىعماد حمدى السع 2500210100202017 1142

   مستجد عماد عادل سعد حسين ابوعمر 2500210100200715 1141

   مستجد عماد مصطفى محمد يوسف ابو عبد هللا 2500210100200310 1142

   مستجد زايدم سعد الدين لعمار سعد سا 2500210100200400 1143

   مستجد عمار شريف على رضا احمد على 2500210210200274 1144

   مستجد عمار عادل حامد الحجاج 2500210100202024 1145

   مستجد عمار محمد السيد احمد ابراهيم عمر 2500210100200507 1147

   مستجد عمار ياسر محمود الشربينى 2500210100200253 1140

   مستجد عمر احمد السيد احمد غازى 2500210210200275 1141

   مستجد مر باسم السيد سيد احمدع 2500210100200325 1150

   مستجد عمر خالد محمد السيد غازى 2500210100200002 1152

   مستجد عمر رشدى عبد النبى محمد ابراهيم 2500210100200211 1151

   مستجد بر عبد المنصف عبد هللا عبد السالمصا رعم 2500210100200721 1152

   مستجد الستار محمد رماحعمر عادل عبد 2500210100202000 1153

   مستجد عمر عاطف البقرى السعيد يوسف 2500210100200004 1154

   مستجد عمر عبد الخالق محمد عبد الوهاب سعيد 2500210210200212 1155

   مستجد محمد السعيد فهمى عبد هللا مكىر مع 2500210100200014 1157

   مستجد لفتاح احمد عصرعمرو ابراهيم عبدا 2500210100200451 1150

   مستجد عمرو احمد محمد احمد االحول 2500210100200405 1151

   مستجد عمرو رمضان محمد على ابوزيد 2500210100200310 1170

 

 
 طالب الفرقت الثانيت   حضوركشف 

 مبادى االدارة المادة :

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -ل الدراسى الثانى فصلا
  (22جلنت )

 ـــماالســــــــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عمرو شريف قطب ابراهيم عبدهللا الوردانى 2500210100200415 1172

   مستجد نصير الشناوى هللا حسين عمرو عبد 2500210100200355 1171

   ستجدم عمرو عبدالرحمن سعد عبدالرحمن سرور 2500210210200103 1172

   مستجد عمرو مجدى ممدوح محمد على 2500210100200500 1173

   مستجد عمرو محمد محمد مغنم 2500210200200171 1174

   مستجد فادى امير صبحى باقى 2500210100200513 1175

   مستجد فادى ماهر على جبر محمد 2500210100200557 1177

   مستجد الحافظ مصطفى المرسىفارس اشرف عبد  2500210100200702 1170

   مستجد فارس عبد الحميد سيد احمد محمد عيسى 2500210100200723 1171

   مستجد فارس عبد النبى متولى عيسى متولى 2500210100200201 1100

   مستجد فارس ماهر السيد عبد اللطيف 2500210100200724 1102

   مستجد عبد هللا الوردانى فارس متولى ابراهيم 2500210100200417 1101

   مستجد فارس محمد عبد الستار االمام غالى 2500210100200571 1102

   مستجد فارس محمود عبد الغنى عبد الغنى اسماعيل 2500210100200005 1103

   مستجد فتحى احمد عبد الرحمن احمد الشهاوى 2500210100200420 1104

   مستجد وى فتحى بدوى الخياطفتحى بد 2500210100200530 1105

   مستجد فكرى السيد فكرى السيد عثمان 2500210100200311 1107

   مستجد فيصل مدحت صابر حسن عبدالمحسن 2500210100200435 1100

   مستجد كريم محب عمر عبدالمعبود داود 2500210100200213 1101

   مستجد راهيمكريم محمد ممدوح الشاملى اب 2500210100200503 1110

   مستجد كمال احمد كمال احمد محمد متولى 2500210100200521 1112

   مستجد كمال محمود محمد زيدان 2500210100200111 1111

   مستجد بريكهد سيد احمد ابو يلؤى محسن ابو ز 2500210100200430 1112

   مستجد مؤمن على محمد الريفى 2500210100200000 1113

   مستجد مازن ايمن كمال على حسن 2500210100200701 1114

   مستجد مازن محمد نصير عبدالواحد نصير 2500210100200107 1115

   مستجد محروس عبدالفتاح محروس على 2500210210200105 1117

   مستجد محمد ابراهيم صالح ابراهيم نايل 2500210210200270 1110

   مستجد راهيم عبد السميع محمد على اسماعيلمحمد اب 2500210100200771 1111

   مستجد محمد ابراهيم عبد القادر يونس 2500210100200217 1200

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طالب الفرقت الثانيت   حضوركشف 
   0202/0200جلامعى االعام  -الفصل الدراسى الثانى 

  (22جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 مثبالستال

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد ابراهيم عنتر نعيم 2500210100200031 1202

   مستجد محمد ابراهيم محمد احمد الحسنى 2500210210200030 1201

   مستجد محمد ابراهيم محمد محمود عوض هللا 2500210210200271 1202

   مستجد محمد ابراهيم محمد موسى السيد 2500210100200112 1203

   مستجد محمد احمد احمد النجار 2500210100200211 1204

   مستجد محمد احمد سعد بهنسى 2500210210200240 1205

   مستجد احمد محمود محمد احمد عبدالهادى 2500210100200547 1207

   مستجد محمد احمد محمد احمد البنا 2500210210200220 1200

   مستجد حمد احمد محمد الصاوى راضىم 2500210210200222 1201

   مستجد محمد احمد محمد سيد احمد زلهف 2500210100200420 1220

   مستجد محمد اسامه محمد فرج عبدالجواد 2500210100200403 1222

   مستجد محمد اسماعيل مصطفى اسماعيل بركات 2500210100200200 1221

   مستجد محمد ابوحليمه محمد اشرف احمد 2500210100200112 1222

   مستجد محمد اشرف سيد محمد السيد 2500210100200215 1223

   مستجد محمد اشرف محمد زكريا ابو طبل 2500210210200171 1224

   مستجد محمد الرفاعى احمد على الغتورى 2500210100200751 1225

   مستجد محمد السيد الوردانى العشرى 2500210100200037 1227

   مستجد محمد السيد عبدالمنعم محمد عماره 2500210100200100 1220

   مستجد محمد المغازى محمد المغازى الشافعى 2500210100200771 1221

   مستجد لمغاورى بدر محمد مكىد اممح 2500210100200342 1210

   مستجد محمد ايمن محمد ابراهيم عبدهللا 2500210100202021 1212

   مستجد محمد باهى احمد عبد الرحمن زيد 2500210100200373 1211

   مستجد محمد بسيونى محمد بسيونى 2500210100200541 1212

   مستجد دمحمد حسن احمد يوسف عيا 2500210100200421 1213

   مستجد محمد حسن محمد على السقا 2500210100200021 1214

   مستجد مود عبد الجواد عبد السيدمحمد حماده مح 2500210100200424 1215

   مستجد محمد حمد راغب حمد زايد 2500210100200252 1217

   مستجد محمد حموده معوض حموده 2500210210200110 1210

   مستجد محمد حموده مغازى عبداللطيف 2500210100202003 1211

   مستجد محمد رضا احمد احمد على صبح 2500210210200277 1220

 
 

 طالب الفرقت الثانيت   حضوركشف 

 دارةاال مبادى المادة :

 مبادى االدارة لمادة :ا



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
  (20جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

ت لتوقيع الطب

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد رضا فرج محمد الدماطى 2500210100200372 1222

   مستجد محمد رضا مرسى ابو العباس حسن 2500210210200223 1221

   مستجد محمد رمضان ابراهيم على هندى 2500210100200332 1222

   مستجد طفىصمحمد رمضان فرج رياض م 2500210100200524 1223

   مستجد محمد زكريا زكريا محمد الحيوى 2500210100200012 1224

   مستجد عبد الشافى علوان محمد سامى محمد 2500210100200414 1225

   مستجد محمد صبره محمد صبره القليوبى 2500210100200311 1227

   مستجد محمد صبرى محمد عبد العاطى 2500210100200300 1220

   مستجد محمد طارق السعيد احمد النزهى 2500210100200223 1221

   مستجد يرمحمد طارق عبدالحليم على عمر بد 2500210100200721 1230

   مستجد محمد عادل السعيد بدير على 2500210100200437 1232

   مستجد محمد عادل على الششتاوى دويدار 2500210100200240 1231

   مستجد محمد عاطف محمد احمدعجيله 2500210100200450 1232

   مستجد محمد عبد الحليم سالم الشحات الديسطى 2500210100200020 1233

   مستجد محمد عبد هللا محمد السعيد عمر 2500210210200202 1234

   مستجد محمد عبد المقصود محمد السيد بدر 2500210100200212 1235

   مستجد المنعم محروس عباس عبد دمحم 2500210100200730 1237

   مستجد محمد عبدالرحيم ابراهيم عبدهللا محمد ابراهيم 2500210100200720 1230

   مستجد محمد عبدالسالم محمد جعفر 2500210210200750 1231

   مستجد محمد عزمى سعد قطب عبد الفتاح 2500210100200737 1240

   مستجد بدابراحمد العصمحمد عصام  2500210100200420 1241

   مستجد محمد عطيه السيد محمد ابو مندور 2500210210200221 1242

   مستجد مد عالء زكريا هيكلمح 2500210210200042 1243

   مستجد محمد على محمد ابراهيم شرابى 2500210100202022 1244

   مستجد محمد على محمد على عبد الدايم 2500210100200727 1245

   مستجد محمد غازى غازى عبدهللا سالمه 2500210100200244 1247

   مستجد محمد فوزى صابر شرف االشمونى 2500210210200111 1240

   مستجد محمد كمال رجب عوض القرنشاوى 2500210210200320 1241

   مستجد محمد كمال محمد عبدالحميد مشعل 2500210210200222 1250

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثانيت   الفرقت طالب حضوركشف 
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (23جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 لقيــدا

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد ماجد محمد القمحاوى 2500210100200322 1252

   مستجد عمر فرحاتماهر  محمد 2500210100200252 1251

   مستجد محمد مجدى محمد محمد غالب 2500210100200421 1252

   مستجد اسماعيل عتمان محمد محمد عبد الحى 2500210100200742 1253

   مستجد محمد محمد محمد البطاط 2500210100200712 1254

   مستجد محمد محمد محمد حميده عقاب 2500210100200404 1255

   مستجد محمد محمود سعيد عبد العاطى صبحى 2500210100200021 1257

   جدمست محمد محمود عبد العزيز مصطفى عطيان 2500210100200500 1250

   مستجد محمد محمود على محمد عماره 2500210100200407 1251

   مستجد محمد مدحت عطا عبد الزين لطيف 2500210100200341 1270

   مستجد محمد مرسى عباس مرسى راشد 2500210100200410 1272

   مستجد محمد مسعد خليل حسن سلطان 2500210100200517 1271

   مستجد محمد مسعد عباس يونس دياب 2500210210200321 1272

   مستجد محمد مسعد محمود احمد شعبان 2500210210200155 1273

   مستجد المقدم ىمحمد مصطفى محمد مصطف 2500210100200111 1274

   مستجد محمد ناصر ابو العنين عبد المقصود 2500210210200210 1275

   مستجد مد بدير عامرمحمد نافع شوقى مح 2500210100200021 1277

   مستجد محمد نصر عطية يوسف ابو يوسف 2500210100200312 1270

   مستجد محمد هشام عبدالعزيز رضوان 2500210100200331 1271

   مستجد محمد هشام محمد المصرى 2500210100200402 1200

   مستجد محمد يوسف ابراهيم يوسف ابوسالم 2500210100200010 1202

   مستجد محمد يوسف الدسوقى مرسى 2500210100200743 1201

   مستجد محمود ابراهيم عبدالجواد محمد 2500210100200713 1202

   مستجد ابراهيم محمد ابراهيم مسلمود ممح 2500210100200323 1203

   مستجد محمود ابراهيم محمد عبد الهادى اسماعيل صقر 2500210100200304 1204

   مستجد محمود ابو العزايم المعداوى يونس مبروك 2500210100200774 1205

   مستجد محمود احمد عبد الحليم عبد العال الغنام 2500210100200527 1207

   مستجد محمود احمد عبد هللا عبد القوى عوض 2500210100200753 1200

   تجدمس محمود احمد عبد المنعم متولى الشعراوى 2500210100200015 1201

   مستجد محمود احمد محمد اسماعيل منصور 2500210100200720 1210

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طالب الفرقت الثانيت   حضوركشف 
   0202/0200ى عالعام اجلام -الفصل الدراسى الثانى 

  (24جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمود السيد مصباح مصباح يوسف 2500210210200202 1212

   مستجد محمود الهادى احمد محمود جعفر 2500210100202021 1211

   مستجد محمود ايمن محمد عثمان 2500210100200371 1212

   مستجد محمود جمال محمد السيدعلى المسيرى 2500210100200302 1213

   مستجد حمدى نبوى ابراهيم االتربىمحمود  2500210100200211 1214

   مستجد محمود حميدة عبدالمنعم على سالم 2500210210200751 1215

   مستجد لسعيد عبدالقادر الملتزمخالد ا محمود 2500210100200400 1217

   مستجد محمود خالد محمود لطفى الصادق 2500210100200202 1210

   مستجد سهرى فؤاد احمد عربانمحمود رضا  2500210100200020 1211

   مستجد محمود سامى فتحى قطب نوايه 2500210210200227 1300

   مستجد قطب محمد الفالح محمود سعد محمود 2500210100202022 1302

   مستجد محمود سلطان السيد على عامر 2500210100200520 1301

   مستجد يممحمود شعبان على موسى ابراه 2500210100200272 1302

   مستجد محمود شعبان مصطفى عبد العاطى الصورى 2500210100200520 1303

   مستجد القلينى ىمحمود صابر محمود الحسين 2500210100200450 1304

   مستجد محمود طارق بسيونى درويش عياد 2500210210200157 1305

   مستجد محمود عاطف محمود السيد ابو سعدة 2500210100200422 1307

   مستجد محمود عبد العزيز محمود عبد السالم شلبى 2500210100200270 1300

   مستجد دالوهاببمحمود عبدالعزيز احمد ع 2500210100200700 1301

   مستجد محمود عطيه ابراهيم عبدهللا عطيه 2500210100200472 1320

   مستجد بولىمحمود علوى الحمادى السيد المت 2500210100200714 1322

   مستجد محمود على ابراهيم مصطفى عبده 2500210100200720 1321

   مستجد ىمحمود على الصبرى محمود الصبر 2500210100200230 1322

   مستجد محمود محمد خليل محمد خليل 2500210100200553 1323

   مستجد محمود محمد عمر عمر البوهى 2500210100200224 1324

   مستجد محمود محمد محمد على البنا 2500210100200504 1325

   مستجد محمود محمد هاشم ابراهيم هاشم 2500210100202023 1327

   مستجد محمود مرعى غباشى مصطفى عيسى 2500210210200247 1320

   مستجد محمود مصطفى عبد الكريم السيد باشا الشيخ 2500210100200732 1321

   مستجد محمود مصطفى يوسف محمد صالح 2500210100200701 1310

 
 

 ثانيت  لطالب الفرقت ا حضوركشف 

 مبادى االدارة المادة :

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
  (25جلنت )

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد على غازى محمود ياسر 2500210100200304 1312

   مستجد محى الدين اسام عطاهللا حسن ابوعطيه 2500210100200442 1311
   مستجد من احمد ابراهيم عبد هللا سعدن ايامرو 2500210100200427 1312

   مستجد مروان سامى محمد الصديق 2500210100200512 1313

   مستجد د شوشمصطفى ابراهيم يوسف محم 2500210100200401 1314

   مستجد مصطفى اسامه السيد هنداوى زبادى 2500210100200331 1315

   مستجد بد اللطيف داودعمصطفى اشرف فريد  2500210100200200 1317

   مستجد مصطفى ايمن نورالدين مصطفى االشوح 2500210100200550 1310

   ستجدم مصطفى بدر السيد احمد المتولى 2500210100200744 1311

   مستجد مصطفى رضوان محمد رضوان شريف 2500210100200220 1320

   مستجد شامىلمصطفى سامى مصطفى عبدهللا ا 2500210100200242 1322

   مستجد مصطفى صالح عطيه العدوى 2500210210200005 1321

   مستجد مصطفى عبد هللا سعيد عبد السالم عيد 2500210100200320 1322

   مستجد مصطفى على ابوالفتح محمد شوغى 2500210100200351 1323

   مستجد مصطفى عمر السيد شفيق عبد الفتاح 2500210100200521 1324

 يعفى من المادة مستجد مصطفى فرج المعداوى الدومانى 2500210100202027 1325

   مستجد مصطفى محمد حسن عبد هللا زايد 2500210100200325 1327

   مستجد مصطفى محمود محمود على خليل 2500210100200512 1320

   مستجد مصطفى وليد شعبان احمد ابوشادى 2500210210200150 1321

   مستجد معاذ السيد اسماعيل الصورى 2500210210200102 1330

   مستجد ممدوح ايمن ممدوح متولى الرفاعى 2500210100200511 1332

   مستجد وح عزت عطيه احمدممد 2500210210200012 1331

   مستجد ممدوح عالء الدين حامد ناصف 2500210100200353 1332

   مستجد د عبد الرؤف يونسالدين سعي ءممدوح عال 2500210100200310 1333

   مستجد نادر عبد المنعم محمد عثمان 2500210100200302 1334

   مستجد نور محمد حمزه نوار 2500210100200302 1335

   مستجد نورالدين جمال عبدالصمد حامد موسى 2500210210200313 1337

   مستجد هانى اشرف محمد محمد 2500210100200745 2448

   مستجد هانى عبد الصمد محمود اسماعيل الصالحى 2500210100200221 2449

   مستجد هشام طارق محمد عبدالجليل على 2500210210200151 2450

 
 
 

 ثانيت  لطالب الفرقت ا حضور كشف
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

  (26جلنت )

 حالـة القيــد ــــمـاالســــــــ الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد ياسر عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف الشيخ 2500210100200300 2451

   مستجد ياسر موسى عصام عسس 2500210100200022 2452

   مستجد يحيى عبد هللا يوسف الجعيدى 2500210100200303 2453

   مستجد يوسف اشرف غنيم غنيم 2500210100200247 2454

   مستجد يوسف السيد ابو اليزيد على الشيخ 2500210100200414 2455

   مستجد يوسف بدير طه محمد ورده 2500210100200722 2456

   مستجد يوسف محمد احمد محمد الجندى 2500210100200522 2457

   مستجد حانريوسف محمد فوزى س 2500210100202020 2458

   مستجد يوسف محمد مصطفى عبد الغنى المصرى 2500210100200311 2459

   مستجد يوسف محمود قاسم محمد عبدهللا 2500210210200227 2460

   مستجد يوسف محمود محمد الفرحاتى 2500210100200321 2461

   مستجد يوسف مكى مكى يوسف جادو 2500210100200522 2462

   باق ابراهيم اشرف عبد اللطيف محمود جالل 2500210210200201 1352

   باق ابراهيم الدسوقى سمير محمد الشربينى 2500210200200002 1353

   باق سعد ابراهيم كلشابراهيم  2500210200200055 1354

   باق ابراهيم عبد الحميد ابراهيم الغندور 2500210210200201 1355

   باق ابراهيم محمد ابراهيم سالم حسن 2500210210200324 1357

   باق ابراهيم وائل ابراهيم ابراهيم سليمان 2500210200200002 1350

   باق لمقصوداحمد ابراهيم محمد عبد ا 2500210200200101 1351

   باق احمد بسيونى محى شهاب 2500210210200741 1370

   باق مغازى مسيوغه احمد حلمى عبد المجيد 2500210200200221 1372

   باق احمد سالم على سالم االقرع 2500210210200325 1373

   باق احمد سعيد على عبد ربه غازى 2500210200200213 1377

   باق احمد صبحى ابراهيم محمد سليمان 2500210210200221 1370

   باق احمد صفوت محمد حموده 2500210210200271 1371

 
 
 
 
 

                طالب الفرقت الثانيت  حضوركشف 
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

  (27جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 بالستالمث

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق احمد طلعت احمد عنتر ابو العمايم 2500210210200252 1302

   باق احمد طه احمد ابراهيم شلبى 2500210200200204 1301

   باق احمد عبدالناصر عبدالمنعم محمد حسين 2500210210200020 1302

   باق عماراحمد عصام عبد اللطيف  2500210200200030 1307

   باق احمد على سعد على زيدان 2500210210200121 1300

   باق رونىال على الهاماحمد على ك 2500210210200021 1301

   باق احمد فتح هللا على محمد محمود 2500210200200151 1310

   باق احمد فتحى عبدالسالم بيومى 2500210210200010 1311

   باق حمد محمد ابراهيم عبد اللطيف نصارا 2500210210200232 1312

   باق احمد محمد حمدى السعيد بهنسى 2500210200200001 1313

   باق احمد محمد صبحى السيد حسن 2500210210200204 1310

   باق احمد محمد عوض على ابراهيم ابوالسبع 2500210200200047 1400

   باق شعبان احمد محمد فهيم محمد 2500210200200241 1401

   باق احمد مصطفى احمد مصطفى 2500210210200170 1402

   باق محمد كامل شبل حسام الدين ادهم محمد 2500210210200241 1404

   باق اسامه شعبان جباره ابراهيم عرفه 2500210210200030 1405

   باق اسامه يوسف محمد ابراهيم حسن الفرنوانى 2500210210200052 1407

   باق اسالم راغب السيد راغب مندور 2500210210200112 1401

   باق يل محمد الجمالعاسماعيل محمد اسما 2500210270200222 1420



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   الثانيتطالب الفرقت حضوركشف 
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (28جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

الطبلت توقيع 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق لحاايمن رمضان محمد صالح ص 2500210210200051 1422

   باق ايهاب جالل سعد محمد الطماوى 2500210210200217 1421

   باق حامد محمد السيد محمد ابو حامد 2500210210200242 1422

   باق حسن السيد حسن الشرقاوى 2500210200200147 1423

   باق حسن سالمه حسن الشمندى حسن 2500210210200171 1425

   باق لد عبد المحسن عبد المولى محمد سعيداخ 2500210210200020 1427

   باق خالد محمد ابراهيم محمد حموده 2500210200200214 1410

   باق خليل احمد عطيه الفقى 2500210210200135 1412

   باق سامح محمد الشحات عثمان 2500210210200204 1411

   باق سعد صبحى سعد عبدالرحمن عبدهللا 2500210200200200 1412

   باق سعد مدحت محمد ابراهيم عامر 2500210210200022 1413

   باق سعفان عبدالحميد عبدالعزيز سعفان 2500210200200173 1414

   اقب شاهر ابراهيم صبحى باهى 2500210210200022 1415

   باق شريف خالد محمد على الثابت 2500210200200254 1417

   باق يمى محمد البيومى السعداوىح مصال 2500210210200231 1410

   باق ضياء عبد الحميد مصطفى عبد القوى 2500210210200243 1411

   باق عادل انور رجب محمد ابراهيم 2500210210200307 1420

   باق عادل حماده محمد سالم احمد 2500210210200024 1422

   قاب عامر محمد سيد احمد عامر 2500210210200257 1421

   باق عبد الحميد عبد الفتاح محمد عبد الحميد النخالوى 2500210210200201 1422

   باق عبد الرحمن خالد عطيه عبد الخالق 2500210210200125 1423

   باق رحمن عبد الونيس عبد اللطيف الزينىعبد ال 2500210210200272 1425

   باق محمد الشابى عبد الرحمن مصطفى مصطفى 2500210200200215 1427

   باق عبد العزيز محفوظ عبد الوهاب محمد السيد 2500210210200052 1420

   باق عبد اللطيف ايمن عبد اللطيف عبد العاطى يحى 2500210210200252 1421

   باق عبد هللا السيد المحمدى ابراهيم غراب 2500210210200211 1430

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

  الثانيتطالب الفرقت  حضوركشف 
   0202/0200العام اجلامعى  -فصل الدراسى الثانى لا

  (29جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق الحميد مصطفى عبدالهادى عبدالحميد احمدعبد 2500210210200010 1432

   باق عبدالحى على موافى خليل محمد رضا عبدالحى 2500210210200220 1431

   باق عبدالخالق محمود عبدالخالق عبدالواحد الغنيمى 2500210200200053 1432

   باق عبدالرحمن احمد محمد ابوالنجا 2500210210200214 1433

   باق عبدالرحمن مجدى على السعيد محمد 2500210200200023 1434

   باق ن محمد احمد درغاملرحماعبد 2500210210200212 1435

   باق عبدالستار ربيع عبدالستار نصر نصر الخولى 2500210200200201 1437

   باق عبدالسالم عالء عبدالسالم عبدالونيس 2500210210200237 1430

   باق عبدالعزيز صبرى عبدالعزيز محمد العطار 2500210200200232 1431

   باق عبداللطيف عبدالونيس  صالحعبدهللا 2500210210200230 1440

   باق عبدهللا مجدى على ابراهيم عاصى 2500210210200143 1441

   باق عبدالمجيد اشرف عبدالمجيد احمد قراقيش 2500210200200011 1442

   باق عصام صبرى فواد السيد محمد صقر 2500210200200031 1443

   باق لى عرفهععصام محمد احمد  2500210210200300 1444

   باق على اسامه السيد عبداحليم 2500210210200150 1445

   باق على رزق السيد محمد 2500210210200231 1440

   باق عمار ياسر رمضان عبدالعزيز حسين الطباخ 2500210210200147 1441

   باق عمر ابراهيم عبدالحميد على ابوالنجا 2500210200200170 1450

   باق عمر اكرم عبد هللا على ابراهيم جمعه شعيب 2500210210200277 1452

   باق عمر تحسين ابراهيم محمد صالح 2500210210200152 1451

   باق عمر محمد محمد عبد العزيز كديره 2500210210200232 1452

   باق عمر مصطفى عبدالعزيز محمد حسين 2500210200200207 1453

   باق كريم ابراهيم عبد العزيز محمد محمد حسن بدر 2500210200200217 1454

   باق كريم سعيد ابراهيم عيد ابراهيم 2500210210200045 1455

   باق كريم غانم عبدالقوى محمد مصطفى 2500210200200017 1457

   باق كريم محمد السيد محمد بسطويسى 2500210200200072 1450

   باق حروس عمراحمد م محروس 2500210210200112 1470

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   الثانيتطالب الفرقت  حضوركشف 
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (02جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 ع الطبلتتوقي

 ثبلتسلين 

   باق م بظاظويمحمد ابراهيم سعدابراه 2500210210200225 1472

   باق محمد احمد محمد عبد الحميد الدمياطى 2500210210200212 1471

   باق محمد اشرف عزت بسيونى الشهاوى 2500210210200210 1473

   باق مةمحمد السعيد عبد الونيس بلتاجى سلي 2500210210200054 1474

   باق كينسمحمد ايهاب عبدالمولى ابوزيد ابو 2500210200200203 1475

   باق محمد جمال عبدالكريم عبدهللا 2500210210200105 1477

   باق محمد حسن ابراهيم عبدال 2500210210200311 1470

   باق محمد حمدى محمود ابوالعنين 2500210210200122 1400

   باق محمد خالد عبداللطيف حامد هلهل 2500210200200057 1401

   باق محمد خالد محمد ابراهيم الجندى 2500210210200003 1403

   باق محمد خالد محمد راغب محمد 2500210200200205 1404

   باق محمد سعيد سعيد الحلو 2500210200200242 1405

   اقب محمد سمير السيد احمد العطار 2500210210200154 1407

   باق محمد سمير محمد هنداوى عمر 2500210200200210 1400

   باق محمد شعبان عيد بريقع 2500210210200273 1401

   باق محمد شعبان محمد عبد العظيم ابو العزم 2500210210200122 1410

   باق محمد طاهر السعيد عبدالعال سليمان 2500210210200221 1412

   باق محمد طلعت مرعى احمد العباسى 2500210210200250 1411

   باق عبد هللا على محمد عبد العال مدحم 2500210210200200 1412

   باق محمد عبدالغنى محمد على القصاص 2500210210200204 1413

   باق محمد عبدالفتاح عبدالحميد محمد 2500210200200012 1414

   باق العدل عبدهللا محمد عبدالمنعم 2500210200200010 1415

   باق مصطفى النجار محمد عصام عبدالقادر 2500210200200054 1417

   باق محمد عالء الدين محمد السمسار 2500210200200103 1511

   باق محمد عمر ابراهيم حسن ابو عمر 2500210210200215 1500

 
 
 
 
 

 مبادى االدارة المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

  الثانيهطالب الفرقت حضوركشف 
   0202/0200العام اجلامعى  - الفصل الدراسى الثانى

  (02جلنت )

 ـمـــــــــاالســـ الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمد فريد اسماعيل رمضان 2500210210200130 1502

   باق محمد مجدى على العجوز 2500210210200007 1504

   باق محمد احمد الصاوىمحمد  2500210200200200 1507

   باق احمد محمد شلبى ود السيدممحمد مح 2500210210200051 1500

   باق محمد مصطفى محمد احمد 2500210200200271 1501

   باق محمد منير سليمان محمد الجعب 2500210200200034 1522

   باق محمد هانى شاكر محمد السيد 2500210210200222 1521

   باق محمد وائل خليل ابوالمعاطى اسماعيل 2500210210200222 1522

   باق محمود ابوزيد يحيى عبدهللا 2500210210200000 1523

   باق محمود احمد بدير السيد قابل 2500210200200157 1524

   باق محمود اكرم يوسف بسيونى دراز 2500210210200114 1525

   باق ى فتوح عبدالكريم خلف هللامحمود الحسين 2500210210200312 1527

   باق محمود خالد محمد عبدالمقصود البسطويسى 2500210210200221 1520

   باق محمود رافت فتحى حامد محمود 2500210210200203 1510

   باق محمود رزق محمود مصطفى السماحى 2500210210200311 1512

   باق د مرعىمحمود صبحى دسوقى محم 2500210210200204 1512

   باق لسماعيل يوسف اسماعيامحمود عبد المنعم  2500210210200073 1513

   باق محمود عبدالجيد احمد عبدالجيد 2500210210200223 1514

   باق محمود محمد توفيق محمد عرفه 2500210210200220 1515

   باق ممحمود محمد عبد العزيز عبد العزيز ابراهي 2500210210200015 1517

   باق مد عسلحمحمود محمد عبد القوى م 2500210200200222 1510

 المادة : مبادى االدارة



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

  الثانيهطالب الفرقت  حضوركشف 
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (00جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق ىفمحمود مومن محمد ابو العزم الحن 2500210200200251 1522

   باق مصطفى احمد شوقى احمد محمد 2500210210200232 1524

   باق مصطفى البهى محمد البهى 2500210210200753 1525

   باق مصطفى ايمن مصطفى سعيد زيدان 2500210210200217 1527

   باق د الزواوىمصطفى كمال خضر محم 2500210210200241 1520

   باق مد بدير كامل الشناوىى محفمصط 2500210210200201 1521

   باق مصطفى وليد مصطفى ابراهيم عيسى 2500210210200207 1530

   باق مهند ابراهيم مكى ابراهيم زعفان 2500210210200215 1531

   باق مهند صالح محد الطنطاوى 2500210210200743 1532

   باق مهند محمد على محمد اغا 2500210210200210 1533

   باق نادر محمد على حسان البنا 2500210200200201 1534

   باق نور محمد عبد الحميد سليمان غازى 2500210210200017 1535

   باق هشام يحى محمد الحصافى فواد 2500210210200007 1537

   باق لسيد ناصفيوسف عبدالحليم احمد ا 2500210210200200 1530

   باق محمد غنيمه يحى فيوس 2500210210200272 1531

   1من الخارج احمد احمد على عبده 2500210270200211 1540

   1من الخارج محمد السيد اسماعيل حسن عامر 2500210270200344 1542

   1من الخارج محمد عادل محمود ابراهيم مصطفى خليل 2500210270200340 1541

 

 دارةبادى االم : المادة



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثالثت الفرقت طالب  ختلفاثحضور قائمت 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -ملقرراث بالفرقت الثانيت الفصل الدراسى الثانى   

 ختلفاث (03جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

402
5 

لفتاح حيدرحسام عطية سعد عبد ا 2500210210200043  
   تذريس مستجذ3س

402
6 

 حسام محمد عبدالمنعم تاج الدين 2500210210200210
   تذريس مستجذ3س

405
0 

 محمد احمد عبدالرحمن محمد فوده 2500210210200011
   تذريس مستجذ3س

407
0 

 مومن حمدى عبد النبى احمد الصعيدى 2500210210200242
   تذريس مستجذ3س

حد ابراهيمامحمود عبد النبى عبد الو 2500210270200074 3012  1من الخارجتدريس 3س 
  

425
0 

   تدريب مستجد3س احمد سامى حامد على ابوالنجا 2500210210200302

442
3 

   ادارة مستجد3س احمد عبد الستار على عبد الحميد خفاجى 2500210210200213

443
1 

   ادارة مستجد3س احمد محمد عبدالحميد حافظ قمره 2500210250200110

444
3 

   ادارة مستجد3س اياد احمد عبد العزيز الغنام 2500210210200114

444
5 

   ادارة مستجد3س بهاء محمد توفيق عبد هللا اسماعيل 2500210210200011

444
6 

   ادارة مستجد3س ثروت محمد فكرى السيد ابراهيم 2500210210200744

446
0 

2500210210200251 
الشربينى عبد الحميد احمد  عبد الحميد

مراع  

   ادارة مستجد3س

447
5 

   ادارة مستجد3س فوزى محمد فتحى زكريا ابراهيم 2500210210200224

447
7 

   ادارة مستجد3س مجدى حسن مرجان الفداوى 2500210200200114

448
9 

   ادارة مستجد3س محمد زغلول زغلول على اسماعيل 2500210210200121

449
1 

هاب ابوزيدومحمد صالح عبدال 2500210210200225    ادارة مستجد3س 

450
0 

   ادارة مستجد3س محمد عبدالمجيد كمال حسن بظاظو 2500210210200227

451
3 

   ادارة مستجد3س مصطفى ابراهيم زيدان السيد البربرى 2500210210200323

455
3 

   ادارة مستجد3س حازم ابو السعود عباس ابراهيم السهيلى 2500210270200205

455
5 

 1ادارة من الخارج3س كريم احمد محمد بسيونى احمد 2500210240200171
  

 

 

 

 مبادئ االدارة -المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
  (2جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 الطبلتتوقيع 

 ثبلتسلين 

   مستجد ابراهيم احمد ابراهيم عبده شعيب 2500210100200523 1002

   مستجد ابراهيم احمد السيد عبد العزيز 2500210100200750 1001

   مستجد ابراهيم اسامه احمد محمد الشامى 2500210210200031 1002

   مستجد احمد خضير ابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل 2500210100200704 1003

   مستجد ابراهيم الشوادفى عبد هللا سالمه 2500210210200210 1004

   مستجد ابراهيم انور ابراهيم ديب عبدالحفيظ 2500210100200520 1005

   مستجد ابراهيم رجب رمضان ابراهيم صالح 2500210100200207 1007

   مستجد د العدوىابراهيم سعد ابراهيم محم 2500210100200402 1000

   مستجد ابراهيم سعيد ابراهيم السعيد 2500210100200501 1001

   مستجد ابراهيم عبد المولى ابراهيم شعبان فليفل 2500210100200712 1020

   مستجد ابراهيم عمرو احمد ابراهيم الشرقاوى 2500210100200507 1022

   مستجد ابراهيم علىابراهيم محمد اسماعيل  2500210100200517 1021

   مستجد ابراهيم محمد السيد محمد المنياوى 2500210100200431 1022

   مستجد ابراهيم محمد صبرى على حسن الدماطى 2500210100200501 1023

   مستجد ابراهيم محمود صادق عبده عطيه 2500210100200270 1024

   مستجد ابراهيم محمود فهيم محمد 2500210100200541 1025

   مستجد ابراهيم مدحت ابراهيم محمد ابراهيم 2500210100200251 1027

   مستجد ابراهيم يسرى عبدالعظيم طلحه محمد 2500210210200202 1020

   مستجد احمد ابراهيم السيد السيد سراج خليل 2500210100200020 1021

   مستجد احمد ابراهيم حسن مصباح 2500210100200551 1010

   مستجد احمد اسماعيل عبدهللا عبدالواحد هالل 2500210100200202 1012

   مستجد احمد اشرف المغازى عبدالعال مغازى 2500210100200111 1011

   مستجد احمد اشرف عبد الرحمن الدسوقى الفخرانى 2500210100200317 1012

   مستجد احمد اشرف محمد الصغير مصطفى عمر 2500210210200025 1013

   مستجد احمد السعيد فتح هللا ابو بكر غازى 2500210100200721 1014

   مستجد احمد السعيد متولى السيد صحصاح 2500210210200212 1015

   مستجد احمد الشحات عبد الفتاح جبريل 2500210100200542 1017

   مستجد احمد الغريب السيد الفقى 2500210100200231 1010

   مستجد بسيونى عبد الغنى بسيونى ابو سعده مدحا 2500210100200410 1011

   مستجد احمد جابر محمد السيد الغرباوى 2500210100200432 1020

 المادة :مبادى البحث العلمى



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

   (0جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

طبلت لتوقيع ا

 ستالمثبال

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد احمد جمال الدين عبد المنعم محمد الرفاعى 2500210100200340 1022

   مستجد احمد جمعه السعيد سيد احمد ابو بريكه 2500210100200412 1021

   مستجد احمد جميل السيد التهامى 2500210100200752 1022

   مستجد حسن سيد احمد السلمونى مدحا 2500210100200722 1023

   مستجد احمد حسين محمد السايس 2500210100200423 1024

   مستجد احمد حمدى عبد العظيم قابيل سالمه 2500210100200742 1025

   مستجد احمد خالد سالمة احمد شوغى 2500210100200552 1027

   مستجد رىبهللا الاحمد خالد كامل عبد 2500210100200443 1020

   مستجد احمد خليل عبدالرؤف خليل طه 2500210100200317 1021

   مستجد احمد رجب فتح هللا محمود ابوبكر 2500210100200273 1030

   مستجد احمد رجب فتحى عبدالفتاح القبالوى 2500210100200552 1032

   مستجد احمد رجب مصطفى عصر 2500210100200415 1031

   مستجد احمد رشاد محمد محمد بقرة 2500210100200272 1032

   مستجد احمد رضا اسماعيل عبدالقادر 2500210100200701 1033

   مستجد احمد رضا عبد الرازق محمدعبدالحافظ 2500210100200515 1034

   مستجد احمد رضا على محمد عطوه 2500210100200307 1035

   مستجد العبسىمد عبده حد رضا ماحم 2500210100200411 1037

   مستجد احمد سالم طه محمد البيلى 2500210100200313 1030

   مستجد احمد سعد مصطفى عطيه حجازى 2500210100200540 1031

   مستجد احمد سعد يونس عباس ابراهيم 2500210100200347 1040

   مستجد ماحمد صابر عوض عبد الحميد ابراهي 2500210100200724 1042

   مستجد احمد صالح ابراهيم البسيونى جمل 2500210100200531 1041

   مستجد احمد صبرى محمد ابو كامل 2500210100200030 1042

   مستجد احمد صالح الدين عبد المعطى مختار 2500210100200025 1043

   دمستج احمد صالح عبداللطيف عبدالحليم ابراهيم 2500210100200515 1044

   مستجد احمد طلبه شبل عامر 2500210100200401 1045

   مستجد احمد عادل سعد محمد ابراهيم 2500210100200411 1047

   مستجد احمد عادل عبد الحميد فريد عكاشه 2500210100200350 1040

   مستجد احمد عادل عنتر ابراهيم عطيه 2500210210200251 1041

   مستجد عبدالهادى دل محمدااحمد ع 2500210100200777 1050

 
 

 

 مبادى البحث العلمى المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (3جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد وداداحمد عاطف محمد  2500210100202020 1052

   مستجد احمد عبد الحكيم عبد العزيز طلب عمارة 2500210100200242 1051

   مستجد احمد عبد الحكيم عبد المولى سليمان غانم 2500210100200512 1052

   مستجد احمد عبد الفتاح محمد دهيم 2500210100200722 1053

   مستجد عبد القادر ناحمد عبد المجيد عبد الرحم 2500210100200514 1054

   مستجد احمد عبد المحسن سعد قطب يونس 2500210100200401 1055

   مستجد احمد عبدالمنعم سعيد حامد غلوش 2500210100200455 1057

   مستجد احمد عبدالمنعم عبدالعظيم الدسوقى 2500210100200113 1050

   جدتسم احمد عبدالهادى السيد غمرى 2500210100200117 1051

   مستجد احمد عزت محمد عبدالحميد 2500210100200520 1070

   مستجد احمد عزت محمود ابراهيم المغربى 2500210100200570 1072

   مستجد احمد عصام فرج محمود الزفتاوى 2500210100200274 1071

   مستجد احمد عقل محمد عبد الحميد غانم 2500210100200231 1072

   مستجد احمد على حسن سيد احمد السلمونى 2500210100200250 1073

   مستجد احمد على عبد الجليل على شعبان 2500210100200220 1074

   مستجد احمد على عبد الحميد عبد العاطى قرطام 2500210100200721 1075

   مستجد احمد على عبدالمنصف مرشدى على 2500210100200551 1077

   مستجد احمد عماد على متولى شهاوى 2500210100200330 1070

   مستجد احمد عوف ابو اليزيد عوف عوف 2500210210200123 1071

   مستجد احمد فؤاد فؤاد حسين بغدوده 2500210100200022 1000

   مستجد احمد مجدى السيد احمد محمد عبدالرحمن 2500210100200732 1002

   مستجد ابراهيم مسعود خلف داحمد محم 2500210100200243 1001

   مستجد احمد محمد ابو اليزيد محمود الجيار 2500210100200420 1002

   مستجد احمد محمد السعيد احمد اللقانى 2500210100200512 1003

   مستجد احمد محمد السعيد هالل سالمه 2500210100200502 1004

   مستجد محمد مصطفى دواحمد محمد الشريف محم 2500210100200321 1005

   مستجد احمد محمد امين عوض على 2500210210200012 1007

   مستجد احمد محمد جودة محمد موسى 2500210100200301 1000

   مستجد احمد محمد حمدى محمد حسين 2500210100200210 1001

   مستجد احمد محمد عبد الستار السيد الحجرى 2500210210200041 1010

 مبادى البحث العلمى المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 حضور طالب الفرقت الثانيت   فشك
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (4جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد احمد محمد عبدالستار محمد جنيدى 2500210100200417 1012

   مستجد احمد محمد عالء الدين عبد الحليم البيلى 2500210100200700 1011

   مستجد احمد محمد فوزى جاب هللا 2500210100200111 1012

   مستجد احمد محمد محمد العزيزى السيد 2500210100200257 1013

   مستجد احمد محمد مصطفى سيد احمد 2500210100200521 1014

   مستجد وى محمد نجممد محمد نبحا 2500210100200010 1015

   مستجد احمد محمود عبد الحى بسيونى راشد 2500210100200220 1017

   مستجد احمد محمود عبد الحى عبد هللا بيصار 2500210100200413 1010

   مستجد احمد محمود محمد على الوكيل 2500210100200542 1011

   مستجد لفشارفتح هللا ا ىاحمد مدحت متول 2500210100200537 1200

   مستجد احمد مسعد احمد يوسف محمد خضر 2500210100200425 1202

   مستجد احمد مسعد محمد احمد المطرى 2500210100200422 1201

   مستجد احمد مطاوع عبدالباقى محمد ابوالخير 2500210100200401 1202

   جدمست و عيانهباحمد مفرح زكريا السيد ا 2500210100200442 1203

   مستجد احمد منتصر عبده مرشدى البرعى 2500210100200725 1204

   مستجد احمد ناصر السعيد نبيه محمد 2500210100200521 1205

   مستجد احمد نصر احمد بيومى 2500210100200110 1207

   مستجد احمد نورالدين اسماعيل عبد الحليم خضر 2500210100200354 1200

   مستجد احمد وليد عبد العليم عبد اللطيف ابوعمر 2500210100200377 1201

   مستجد ادهم محمد اسماعيل محمد اسماعيل 2500210100200510 1220

   مستجد اسامه احمد محمد احمد محمد النجار 2500210100200323 1222

   مستجد اسامه اسامه على حطيبه 2500210210200151 1221

   مستجد اسامه ضياء محمد ابوغازى سالمة 2500210210200032 1222

   مستجد اسامه عبد هللا السيد عبد القادر حجازى 2500210210200205 1223

   مستجد اسامه محمد محمد ابراهيم عمر 2500210100200224 1224

   مستجد اسالم رمضان عيد محمد الرماح 2500210100200410 1225

   مستجد سامح محمد القبارى بكراسالم  2500210100200740 1227

   مستجد اسالم سعد محمد على محمود 2500210100200012 1220

   مستجد اسالم شريف على االمام الصفتى 2500210100200250 1221

   مستجد اسالم عالء محمد صادق عثمان 2500210100200702 1210

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مبادى البحث العلمى المادة :

 مبادى البحث العلمى المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -لثانى ى االدراس الفصل
  (5جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد اسالم محمد احمد عوض عبد الرحمن 2500210100200710 1212

   مستجد يفراسالم محمد سليمان الش 2500210100200711 1211

   مستجد اسالم محمد يحيى محمد فايد 2500210100200430 1212

   مستجد اشرف احمد عبدالفتاح يحى محمد تغيان 2500210100200470 1213

   مستجد التهامى السيد فتوح التهامى البسيقى 2500210210200315 1214

   دمستج السعودى عبدالهادى على مجاهد 2500210210200211 1215

   مستجد السعيد ابراهيم غازى السيد سلمان 2500210100200570 1217

   مستجد السعيد المرشدى مصطفى المرشدى 2500210100200734 1210

   مستجد السيد احمد السيد احمد جعفر 2500210100200572 1211

   مستجد السيد احمد السيد احمد عبده شرابى 2500210100200027 1220

   مستجد د حسن السيد غازى ابو احمدالسي 2500210100200411 1222

   مستجد السيد محمد محمد محمود سالم 2500210210200231 1221

   مستجد المغازى السيد المغازى بدر المغازى 2500210100200741 1222

   مستجد امجد على محروس عبدالغنى 2500210100200775 1223

   مستجد براهيم حجاجاحمد عبدالسالم ا يرما 2500210100200303 1224

   مستجد امير حمدى جابر جمعه عيد 2500210100200301 1225

   مستجد انس محمد خليل عبده 2500210100200201 1227

   مستجد ايمن جمعه السيد حسن شراره 2500210100200422 1220

   جدتمس ايمن يوسف السيد محمد ابراهيم 2500210100200702 1221

   مستجد بسيونى عبداللطيف اسماعيل بسيونى شعبان 2500210100200340 1230

   مستجد بهاء اشرف رمضان ابو المجد حشاد 2500210100200412 1232

   مستجد بهاء سعد محمد ابراهيم نصير 2500210100200375 1231

   مستجد بولس نزيه خله عبده خليل 2500210210200103 1232

   مستجد ر وحيد مجاهد عبد الفتاح مجاهدتام 2500210100200731 1233

   مستجد جابر ايهاب جابر على جعفر 2500210210200117 1234

   مستجد جابر فتحى محمد خليل 2500210100200752 1235

   مستجد جالل صبرى جالل على داود 2500210210200250 1237

   مستجد محمودال الدين محمد مجمال السعيد ج 2500210100200321 1230

   مستجد جمال خالد اسعد عبد السالم 2500210100200703 1231

   مستجد جمال محمود احمد احمد عاشور 2500210100200575 1240



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (6جلنت )

 ـــــــــــمســاال الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد جهاد على فتح هللا على عبدهللا 2500210100200703 1242

   مستجد حاتم محمد فتحى طلب عبدالرحيم 2500210100200412 1241

   مستجد حاتم محمد محمد على ابوزيد 2500210100200543 1242

   مستجد د معوض مرسى عيسى عبدالحافظحاتم محم 2500210100202002 1243

   مستجد حازم طاهر ابراهيم مصطفى محمد 2500210100200410 1244

   مستجد حازم عيسى سعد بشته 2500210100200470 1245

   مستجد حازم محمد صبرى محمد فرج 2500210100200001 1247

   مستجد د عبد الفتاح محمد ابونعيممحم محاز 2500210100200501 1240

   مستجد حسام ابراهيم حسن شحاته السيد 2500210100200333 1241

   مستجد حسام فتح هللا توفيق ابراهيم اسماعيل 2500210210200104 1250

   مستجد حسام كارم محمد خالف 2500210100200302 1252

   مستجد مام خليفةالحسام مصطفى قطب ا 2500210100200712 1251

   مستجد حسن ابراهيم حسن ابراهيم 2500210100200235 1252

   مستجد حسن محمود صالح عبد العزيز مسعود 2500210100200327 1253

   مستجد حسن يسرى السيد محمد الجعب 2500210100200730 1254

   مستجد حسين شكرى عوضين مصطفى احمد 2500210100200344 1255

   مستجد حلمى حموده غزالحلمى محمد  2500210100200707 1257

   مستجد حماده رضا محمد محمد حامد 2500210100200251 1250

   مستجد خالد حسن محمد احمد القن 2500210210200257 1251

   مستجد خالد عادل ابراهيم السيد 2500210210200230 1270

   مستجد مد المغازى محهللاخالد محمد عطا 2500210100200773 1272

   مستجد خالد ممدوح فتحى عبدالغنى 2500210100200577 1271

   مستجد ذياد صبحى عبدالمقصود عبدالمجيد 2500210100200330 1272

   مستجد رحيم ابراهيم احمد كليله 2500210210200173 1273

   مستجد رمضان عماد رمضان محمود طلبه 2500210100202023 1274

   مستجد ابراهيم عبد العاطى ابراهيم عبدالقادررووف  2500210210200300 1275

   مستجد زياد احمد السيد صبحى العش 2500210100200357 1277

   مستجد زياد خالد معوض معوض على 2500210100200017 1270

   مستجد زياد عمرو عبد العاطى بدير المرشدى 2500210210200212 1200

                                                        

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مبادى البحث العلمى المادة :

 مبادى البحث العلمى المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
  (7جلنت )  

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد رزياد محمد خميس السيد عبدالقاد 2500210100200334 1202

   مستجد سامح انور مصطفى حماد سعيد 2500210100200505 1201

   مستجد سامح سمير عبد السالم مصطفى الخامى 2500210100200500 1202

   مستجد سعد محمد سعد شرف الدين 2500210100200271 1203

   مستجد ى ابومحمدعد محمد علسسعد محمد  2500210100200503 1204

   مستجد سعيد مصطفى سعيد غريب 2500210100200514 1205

   مستجد سالمه احمد سالمه موسى صقر 2500210100200731 1207

   مستجد سمير محمد صبحى عبالحميد محمد 2500210210200021 1200

   جدتمس سويلم امام سويلم عبد الحميد محمد 2500210100200205 1201

   مستجد عبد الفتاح احمدشادى سعد  2500210210200302 1210

   مستجد شادى محمد بسيونى شتا 2500210100200117 1212

   مستجد شرف الدين عزت عمران محمد شرف الدين 2500210100200212 1211

   مستجد شهاب احمد محمد السيد ناصف 2500210100200720 1212

   مستجد القهوجىشهاب عز الدين عبد هللا عبد الحميد  2500210100200301 1213

   مستجد شهاب عمر عبد المعبود الشوربجى 2500210210200124 1214

   مستجد شوقى عبدالنبى عبدالهادى عبدالنبى احمد 2500210100202022 1215

   مستجد صبحى اشرف صبحى السيد جمعه 2500210100200711 1217

   ستجدم صبحى اشرف عبدالحميد الفرماوى 2500210210200023 1210

   مستجد صالح اشرف المليجى محمود المليجى 2500210100200540 1211

   مستجد صهيب محمد احمد احمد العزب 2500210100200241 1100

   مستجد طارق حسنى فريد محمد اللقانى 2500210100200370 1102

   مستجد قمر محمد ادريس طارق ذياد 2500210100200020 1101

   مستجد طارق محمد عبد العزيز نعيم 2500210100200312 1102

   مستجد طه محمد طه محمد النمرسى 2500210100200237 1103

   مستجد عادل محمد عدلى حامد زكى 2500210100200735 1104

   مستجد عاصم اشرف محمد شعبان البنا 2500210100200310 1105

   مستجد شوشهعاصم محمد الشاملى ابو  2500210100200113 1107

   مستجد عامر محمد عامر محمد منصور 2500210100200402 1100

   مستجد عبد الرحمن اسامه مختار محمد بليح 2500210100200432 1101

   مستجد عبد الرحمن بكر محمد مرعى 2500210100200772 1120



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 يت  نكشف حضور طالب الفرقت الثا
   0202/0200امعى العام اجل -الفصل الدراسى الثانى 

  (8جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عبد الرحمن جالل احمد محمد العيسوى 2500210100200712 1122

   مستجد بهنسى عبيدمن صالح حعبد الر 2500210100200471 1121

   مستجد عبد الرحمن عبد الفتاح بدير حسن الشنوانى 2500210100200241 1122

   مستجد عبد الرحمن عبد الفتاح محمد اسماعيل بركات 2500210100200023 1123

   مستجد عبد الرحمن محمد السيد عبد العاطى بنات 2500210100200457 1124

   مستجد عبد الرحمن يوسف يوسف طلب عماره 2500210100200502 1125

   مستجد عبد العزيز حسين عبد العزيز عبد القوى عويضة 2500210100200314 1127

   مستجد عبد الغنى عبد الحكيم عبد الغنى بسيونى 2500210100200531 1120

   دجمست عبد الفتاح نبيل عبد العزيز خليل الدخاخنى 2500210100200711 1121

   مستجد هللا ابراهيم فرج عبد هللا ابراهيم عبد 2500210100200702 1110

   مستجد عبد هللا رجب حميدة عوض عيسى 2500210100200024 1112

   مستجد عبد هللا عبد العزيز محمد عبد العزيز 2500210100200513 1111

   مستجد عبد هللا عشرى فرج فرج بركات 2500210100200717 1112

   مستجد محمد سالم عبد هللا محمد عبد هللا 2500210100200725 1113

   مستجد عبد المنعم عصام عبد المنعم عبده عبد هللا 2500210100200322 1114

   مستجد عبدالرحمن احمد جمعه محمد ابونعامه 2500210100202001 1115

   مستجد ف حسانيعبدالرحمن خالد مصطفى عبد اللط 2500210100200115 1117

   مستجد صالح ابراهيم عبدالحميد عبدالرحمن 2500210100200510 1110

   مستجد عبدالرحمن محارب عبدالحميد محمد محارب 2500210100200220 1111

   مستجد عبدالرحمن محمد زيدان ابراهيم 2500210100200400 1120

   مستجد سيدلعبدالرحمن محمود البيومى ا 2500210100200322 1122

   مستجد يس عبداللطيف االمشيطىعبداللطيف ان 2500210100200305 1121

   مستجد عبدهللا اشرف يوسف ابراهيم على الوهيدى 2500210100200404 1122

   مستجد عبدهللا درغام عوض درغام 2500210100200003 1123

   دمستج عبدهللا رضا عبده عبدالوهاب 2500210100200222 1124

   مستجد مصطفى سالمعبدهللا طارق ابراهيم  2500210100202025 1125

   مستجد عبدهللا عادل صباح محمد السيد 2500210100200727 1127

   مستجد عبدهللا محمد عبدالسميع محمد على اسماعيل 2500210100200770 1120

   دمستج عبدهللا مسعد جمعه محمد العيسوى 2500210100200421 1121

   مستجد براهيم يوسفعبدالمولى محمود عوض ا 2500210100200532 1130

 العلمىالبحث  ادىبم المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (9جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عيدىعصمت حسن عبد المجيد عبد الجواد الص 2500210100200312 1132

   مستجد عالء عمر زين الدين عبدالمجيد زين الدين الشهاوى 2500210100200030 1131

   مستجد على ابراهيم محمد السيد يوسف 2500210100200571 1132

   مستجد على اسامه على محمد السعيد 2500210100202021 1133

   مستجد سىعلى سامى السيد حامد البلقا 2500210100200502 1134

   مستجد على سعد على محمد ابو شدين 2500210100200112 1135

   مستجد على عاطف شحاته على فايد 2500210100200114 1137

   مستجد على محمد احمد على عبد الجواد 2500210100200011 1130

   مستجد على محمد على الصبرى 2500210100202022 1131

   مستجد على محمد على محمد خليفه 2500210100200722 1140

   مستجد عماد حمدى السعيد فرج على 2500210100202017 1142

   مستجد عماد عادل سعد حسين ابوعمر 2500210100200715 1141

   مستجد هللاعماد مصطفى محمد يوسف ابو عبد  2500210100200310 1142

   مستجد ن زايدعمار سعد سالم سعد الدي 2500210100200400 1143

   مستجد عمار شريف على رضا احمد على 2500210210200274 1144

   مستجد عمار عادل حامد الحجاج 2500210100202024 1145

   مستجد عمار محمد السيد احمد ابراهيم عمر 2500210100200507 1147

   مستجد عمار ياسر محمود الشربينى 2500210100200253 1140

   مستجد عمر احمد السيد احمد غازى 2500210210200275 1141

   مستجد عمر باسم السيد سيد احمد 2500210100200325 1150

   مستجد عمر خالد محمد السيد غازى 2500210100200002 1152

   مستجد محمد ابراهيم عمر رشدى عبد النبى 2500210100200211 1151

   مستجد المنصف عبد هللا عبد السالمعمر صابر عبد  2500210100200721 1152

   مستجد عمر عادل عبدالستار محمد رماح 2500210100202000 1153

   مستجد عمر عاطف البقرى السعيد يوسف 2500210100200004 1154

   مستجد د الوهاب سعيدبعمر عبد الخالق محمد ع 2500210210200212 1155

   مستجد عيد فهمى عبد هللا مكىعمر محمد الس 2500210100200014 1157

   مستجد عمرو ابراهيم عبدالفتاح احمد عصر 2500210100200451 1150

   مستجد عمرو احمد محمد احمد االحول 2500210100200405 1151

   مستجد ديعمرو رمضان محمد على ابوز 2500210100200310 1170

 

 
 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مبادى البحث العلمى المادة :
 

 مبادى البحث العلمى المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -اسى الثانى الفصل الدر
  (22جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد وردانىلعمرو شريف قطب ابراهيم عبدهللا ا 2500210100200415 1172

   مستجد اوىعمرو عبد هللا حسين نصير الشن 2500210100200355 1171

   مستجد عمرو عبدالرحمن سعد عبدالرحمن سرور 2500210210200103 1172

   مستجد عمرو مجدى ممدوح محمد على 2500210100200500 1173

   مستجد عمرو محمد محمد مغنم 2500210200200171 1174

   مستجد فادى امير صبحى باقى 2500210100200513 1175

   مستجد فادى ماهر على جبر محمد 2500210100200557 1177

   مستجد فارس اشرف عبد الحافظ مصطفى المرسى 2500210100200702 1170

   مستجد فارس عبد الحميد سيد احمد محمد عيسى 2500210100200723 1171

   مستجد بد النبى متولى عيسى متولىس عرفا 2500210100200201 1100

   مستجد اهر السيد عبد اللطيففارس م 2500210100200724 1102

   مستجد فارس متولى ابراهيم عبد هللا الوردانى 2500210100200417 1101

   مستجد فارس محمد عبد الستار االمام غالى 2500210100200571 1102

   مستجد بد الغنى عبد الغنى اسماعيلحمود عمفارس  2500210100200005 1103

   مستجد حى احمد عبد الرحمن احمد الشهاوىفت 2500210100200420 1104

   مستجد فتحى بدوى فتحى بدوى الخياط 2500210100200530 1105

   مستجد فكرى السيد فكرى السيد عثمان 2500210100200311 1107

   مستجد بدالمحسنصابر حسن ع فيصل مدحت 2500210100200435 1100

   مستجد المعبود داودكريم محب عمر عبد 2500210100200213 1101

   مستجد كريم محمد ممدوح الشاملى ابراهيم 2500210100200503 1110

   مستجد كمال احمد كمال احمد محمد متولى 2500210100200521 1112

   مستجد نكمال محمود محمد زيدا 2500210100200111 1111

   مستجد هلؤى محسن ابو زيد سيد احمد ابو بريك 2500210100200430 1112

   مستجد مؤمن على محمد الريفى 2500210100200000 1113

   مستجد مازن ايمن كمال على حسن 2500210100200701 1114

   مستجد مازن محمد نصير عبدالواحد نصير 2500210100200107 1115

   مستجد محروس عبدالفتاح محروس على 2500210210200105 1117

   مستجد محمد ابراهيم صالح ابراهيم نايل 2500210210200270 1110

   مستجد محمد ابراهيم عبد السميع محمد على اسماعيل 2500210100200771 1111

   مستجد محمد ابراهيم عبد القادر يونس 2500210100200217 1200

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   الفرقت الثانيت كشف حضور طالب
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (22جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد ابراهيم عنتر نعيم 2500210100200031 1202

   مستجد محمد احمد الحسنى براهيمامحمد  2500210210200030 1201

   مستجد د عوض هللامحمد ابراهيم محمد محمو 2500210210200271 1202

   مستجد محمد ابراهيم محمد موسى السيد 2500210100200112 1203

   مستجد محمد احمد احمد النجار 2500210100200211 1204

   دجمست محمد احمد سعد بهنسى 2500210210200240 1205

   مستجد محمد احمد عبدالهادى احمد محمود 2500210100200547 1207

   مستجد محمد احمد محمد احمد البنا 2500210210200220 1200

   مستجد محمد احمد محمد الصاوى راضى 2500210210200222 1201

   مستجد محمد احمد محمد سيد احمد زلهف 2500210100200420 1220

   مستجد محمد اسامه محمد فرج عبدالجواد 2500210100200403 1222

   مستجد اعيل مصطفى اسماعيل بركاتمحمد اسم 2500210100200200 1221

   مستجد محمد اشرف احمد محمد ابوحليمه 2500210100200112 1222

   مستجد محمد اشرف سيد محمد السيد 2500210100200215 1223

   مستجد زكريا ابو طبل رف محمدشمحمد ا 2500210210200171 1224

   مستجد غتورىمحمد الرفاعى احمد على ال 2500210100200751 1225

   مستجد محمد السيد الوردانى العشرى 2500210100200037 1227

   مستجد محمد السيد عبدالمنعم محمد عماره 2500210100200100 1220

   مستجد غازى الشافعىممحمد المغازى محمد ال 2500210100200771 1221

   مستجد محمد المغاورى بدر محمد مكى 2500210100200342 1210

   مستجد محمد ايمن محمد ابراهيم عبدهللا 2500210100202021 1212

   مستجد محمد باهى احمد عبد الرحمن زيد 2500210100200373 1211

   مستجد محمد بسيونى محمد بسيونى 2500210100200541 1212

   مستجد محمد حسن احمد يوسف عياد 2500210100200421 1213

   مستجد محمد حسن محمد على السقا 2500210100200021 1214

   مستجد محمد حماده محمود عبد الجواد عبد السيد 2500210100200424 1215

   مستجد محمد حمد راغب حمد زايد 2500210100200252 1217

   مستجد محمد حموده معوض حموده 2500210210200110 1210

   مستجد طيفمحمد حموده مغازى عبدالل 2500210100202003 1211

   مستجد محمد رضا احمد احمد على صبح 2500210210200277 1220

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مبادى البحث العلمى المادة :

 مبادى البحث العلمى المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
  (20جلنت )

 االســـــــــــــم دىوالرقم الكــ م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد رضا فرج محمد الدماطى 2500210100200372 1222

   مستجد محمد رضا مرسى ابو العباس حسن 2500210210200223 1221

   مستجد محمد رمضان ابراهيم على هندى 2500210100200332 1222

   مستجد محمد رمضان فرج رياض مصطفى 2500210100200524 1223

   مستجد زكريا زكريا محمد الحيوى محمد 2500210100200012 1224

   مستجد محمد سامى محمد عبد الشافى علوان 2500210100200414 1225

   مستجد محمد صبره محمد صبره القليوبى 2500210100200311 1227

   مستجد محمد صبرى محمد عبد العاطى 2500210100200300 1220

   مستجد د النزهىمحمد طارق السعيد احم 2500210100200223 1221

   مستجد محمد طارق عبدالحليم على عمر بدير 2500210100200721 1230

   مستجد محمد عادل السعيد بدير على 2500210100200437 1232

   مستجد تاوى دويدارعلى الشش لمحمد عاد 2500210100200240 1231

   مستجد محمد عاطف محمد احمدعجيله 2500210100200450 1232

   مستجد محمد عبد الحليم سالم الشحات الديسطى 2500210100200020 1233

   مستجد محمد عبد هللا محمد السعيد عمر 2500210210200202 1234

   مستجد د السيد بدرممحمد عبد المقصود مح 2500210100200212 1235

   مستجد محمد عبد المنعم محروس عباس 2500210100200730 1237

   مستجد محمد عبدالرحيم ابراهيم عبدهللا محمد ابراهيم 2500210100200720 1230

   مستجد محمد عبدالسالم محمد جعفر 2500210210200750 1231

   مستجد فتاحلمحمد عزمى سعد قطب عبد ا 2500210100200737 1240

   مستجد محمد عصام صابراحمد العبد 2500210100200420 1241

   مستجد محمد عطيه السيد محمد ابو مندور 2500210210200221 1242

   مستجد محمد عالء زكريا هيكل 2500210210200042 1243

   مستجد محمد على محمد ابراهيم شرابى 2500210100202022 1244

   مستجد محمد على محمد على عبد الدايم 2500210100200727 1245

   مستجد دهللا سالمهمحمد غازى غازى عب 2500210100200244 1247

   مستجد محمد فوزى صابر شرف االشمونى 2500210210200111 1240

   مستجد محمد كمال رجب عوض القرنشاوى 2500210210200320 1241

   مستجد الحميد مشعلمحمد عبد لمحمد كما 2500210210200222 1250

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200ام اجلامعى الع -الفصل الدراسى الثانى 

  (23جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد د القمحاوىممحمد ماجد مح 2500210100200322 1252

   مستجد محمد ماهر عمر فرحات 2500210100200252 1251

   مستجد مجدى محمد محمد غالب محمد 2500210100200421 1252

   مستجد محمد محمد عبد الحى اسماعيل عتمان 2500210100200742 1253

   مستجد محمد محمد محمد البطاط 2500210100200712 1254

   مستجد محمد محمد محمد حميده عقاب 2500210100200404 1255

   مستجد ىمحمد محمود سعيد عبد العاطى صبح 2500210100200021 1257

   مستجد محمد محمود عبد العزيز مصطفى عطيان 2500210100200500 1250

   مستجد محمد محمود على محمد عماره 2500210100200407 1251

   مستجد ت عطا عبد الزين لطيفمدح دمحم 2500210100200341 1270

   مستجد محمد مرسى عباس مرسى راشد 2500210100200410 1272

   مستجد محمد مسعد خليل حسن سلطان 2500210100200517 1271

   مستجد محمد مسعد عباس يونس دياب 2500210210200321 1272

   دمستج محمد مسعد محمود احمد شعبان 2500210210200155 1273

   مستجد محمد مصطفى محمد مصطفى المقدم 2500210100200111 1274

   مستجد بو العنين عبد المقصودمحمد ناصر ا 2500210210200210 1275

   مستجد محمد نافع شوقى محمد بدير عامر 2500210100200021 1277

   مستجد محمد نصر عطية يوسف ابو يوسف 2500210100200312 1270

   مستجد محمد هشام عبدالعزيز رضوان 2500210100200331 1271

   دمستج محمد هشام محمد المصرى 2500210100200402 1200

   مستجد محمد يوسف ابراهيم يوسف ابوسالم 2500210100200010 1202

   مستجد محمد يوسف الدسوقى مرسى 2500210100200743 1201

   مستجد دالجواد محمدبمحمود ابراهيم ع 2500210100200713 1202

   مستجد محمود ابراهيم محمد ابراهيم مسلم 2500210100200323 1203

   مستجد محمود ابراهيم محمد عبد الهادى اسماعيل صقر 2500210100200304 1204

   مستجد محمود ابو العزايم المعداوى يونس مبروك 2500210100200774 1205

   مستجد الحليم عبد العال الغنام حمد عبدامحمود  2500210100200527 1207

   مستجد محمود احمد عبد هللا عبد القوى عوض 2500210100200753 1200

   مستجد محمود احمد عبد المنعم متولى الشعراوى 2500210100200015 1201

   مستجد محمود احمد محمد اسماعيل منصور 2500210100200720 1210

 مبادى البحث العلمى المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ت الثانيت  قكشف حضور طالب الفر
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

  (24جلنت )  

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمود السيد مصباح مصباح يوسف 2500210210200202 1212

   مستجد دى احمد محمود جعفرالها دمحمو 2500210100202021 1211

   مستجد محمود ايمن محمد عثمان 2500210100200371 1212

   مستجد محمود جمال محمد السيدعلى المسيرى 2500210100200302 1213

   مستجد محمود حمدى نبوى ابراهيم االتربى 2500210100200211 1214

   مستجد على سالم ممحمود حميدة عبدالمنع 2500210210200751 1215

   مستجد محمود خالد السعيد عبدالقادر الملتزم 2500210100200400 1217

   مستجد محمود خالد محمود لطفى الصادق 2500210100200202 1210

   مستجد محمود رضا سهرى فؤاد احمد عربان 2500210100200020 1211

   مستجد محمود سامى فتحى قطب نوايه 2500210210200227 1300

   مستجد محمود سعد محمود قطب محمد الفالح 2500210100202022 1302

   مستجد سيد على عامرمحمود سلطان ال 2500210100200520 1301

   مستجد محمود شعبان على موسى ابراهيم 2500210100200272 1302

   مستجد محمود شعبان مصطفى عبد العاطى الصورى 2500210100200520 1303

   مستجد محمود صابر محمود الحسينى القلينى 2500210100200450 1304

   مستجد يش عيادمحمود طارق بسيونى درو 2500210210200157 1305

   مستجد محمود عاطف محمود السيد ابو سعدة 2500210100200422 1307

   مستجد محمود عبد العزيز محمود عبد السالم شلبى 2500210100200270 1300

   مستجد محمود عبدالعزيز احمد عبدالوهاب 2500210100200700 1301

   مستجد عطيهمحمود عطيه ابراهيم عبدهللا  2500210100200472 1320

   مستجد محمود علوى الحمادى السيد المتبولى 2500210100200714 1322

   مستجد محمود على ابراهيم مصطفى عبده 2500210100200720 1321

   مستجد محمود على الصبرى محمود الصبرى 2500210100200230 1322

   مستجد محمود محمد خليل محمد خليل 2500210100200553 1323

   مستجد محمود محمد عمر عمر البوهى 2500210100200224 1324

   مستجد محمود محمد محمد على البنا 2500210100200504 1325

   مستجد م هاشمهاشم ابراهيمحمد  محمود 2500210100202023 1327

   مستجد محمود مرعى غباشى مصطفى عيسى 2500210210200247 1320

   مستجد محمود مصطفى عبد الكريم السيد باشا الشيخ 2500210100200732 1321

   مستجد محمود مصطفى يوسف محمد صالح 2500210100200701 1310

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مبادى البحث العلمى المادة :
 

 مبادى البحث العلمى المادة :

 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الثانى لدراسى ل افصلا
  (25جلنت )  

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 بالستالمث

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمود ياسر محمد على غازى 2500210100200304 1312

   مستجد ابوعطيه  حسنمحى الدين اسام عطاهللا 2500210100200442 1311

   مستجد مروان ايمن احمد ابراهيم عبد هللا سعد 2500210100200427 1312
   مستجد محمد الصديقمروان سامى  2500210100200512 1313

   مستجد مصطفى ابراهيم يوسف محمد شوش 2500210100200401 1314

   دمستج ىمصطفى اسامه السيد هنداوى زباد 2500210100200331 1315

   مستجد مصطفى اشرف فريد عبد اللطيف داود 2500210100200200 1317

   مستجد شوحمصطفى ايمن نورالدين مصطفى اال 2500210100200550 1310

   مستجد مصطفى بدر السيد احمد المتولى 2500210100200744 1311

   مستجد مصطفى رضوان محمد رضوان شريف 2500210100200220 1320

   مستجد مصطفى سامى مصطفى عبدهللا الشامى 2500210100200242 1322

   مستجد مصطفى صالح عطيه العدوى 2500210210200005 1321

   مستجد مصطفى عبد هللا سعيد عبد السالم عيد 2500210100200320 1322

   مستجد مصطفى على ابوالفتح محمد شوغى 2500210100200351 1323

   مستجد مصطفى عمر السيد شفيق عبد الفتاح 2500210100200521 1324

   مستجد مصطفى فرج المعداوى الدومانى 2500210100202027 1325

   مستجد مصطفى محمد حسن عبد هللا زايد 2500210100200325 1327

   مستجد مصطفى محمود محمود على خليل 2500210100200512 1320

   مستجد وشادىعبان احمد ابليد شومصطفى  2500210210200150 1321

   مستجد معاذ السيد اسماعيل الصورى 2500210210200102 1330

   مستجد دوح متولى الرفاعىممدوح ايمن مم 2500210100200511 1332

   مستجد ممدوح عزت عطيه احمد 2500210210200012 1331

   دمستج ممدوح عالء الدين حامد ناصف 2500210100200353 1332

   مستجد ممدوح عالء الدين سعيد عبد الرؤف يونس 2500210100200310 1333

   جدمست نادر عبد المنعم محمد عثمان 2500210100200302 1334

   مستجد نور محمد حمزه نوار 2500210100200302 1335

   مستجد نورالدين جمال عبدالصمد حامد موسى 2500210210200313 1337

   مستجد هانى اشرف محمد محمد 2500210100200745 2448

   مستجد هانى عبد الصمد محمود اسماعيل الصالحى 2500210100200221 2449

   مستجد هشام طارق محمد عبدالجليل على 2500210210200151 2450

 
 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 مبادى البحث العلمى المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 (26) جلنت

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد اللطيف عبدالفتاح عبداللطيف الشيخياسر عبد 2500210100200300 2451

   مستجد ياسر موسى عصام عسس 2500210100200022 2452

   مستجد وسف الجعيدى يهللايحيى عبد  2500210100200303 2453

   مستجد يوسف اشرف غنيم غنيم 2500210100200247 2454

   ستجدم يوسف السيد ابو اليزيد على الشيخ 2500210100200414 2455

   مستجد يوسف بدير طه محمد ورده 2500210100200722 2456

   مستجد يوسف محمد احمد محمد الجندى 2500210100200522 2457

   مستجد يوسف محمد فوزى سرحان 2500210100202020 2458

   مستجد يوسف محمد مصطفى عبد الغنى المصرى 2500210100200311 2459

   مستجد يوسف محمود قاسم محمد عبدهللا 2500210210200227 2460

   مستجد يوسف محمود محمد الفرحاتى 2500210100200321 2461

   مستجد ى يوسف جادوكى مكميوسف  2500210100200522 2462

   باق ابراهيم اشرف عبد اللطيف محمود جالل 2500210210200201 1352

   باق براهيم الغندورابراهيم عبد الحميد ا 2500210210200201 1353

   باق ابراهيم محمد ابراهيم سالم حسن 2500210210200324 1357

   باق يم سليمانابراه ابراهيم وائل ابراهيم 2500210200200002 1350

   باق احمد ابراهيم محمد عبد المقصود 2500210200200101 1351

   باق احمد اسامه على البيطار 2500210200200100 1370

   باق احمد بسيونى محى شهاب 2500210210200741 1372

   باق احمد حلمى عبد المجيد مغازى مسيوغه 2500210200200221 1372

   باق احمد رشاد عبد المجيد محمد حجازى 2500210210200221 1373

   باق احمد سالم على سالم االقرع 2500210210200325 1374

   باق سعيد على عبد ربه غازى احمد 2500210200200213 1377

   باق احمد صبحى ابراهيم محمد سليمان 2500210210200221 1370

   باق هللا السعدنىى عطاحاحمد صديق صب 2500210210200272 1371

   باق احمد صفوت محمد حموده 2500210210200271 1300

 
 
 
 

 كشف حضور  طالب الفرقت الثانيت               
   0202/0200العام اجلامعى  -الدراسى الثانى الفصل 

 دى البحث العلمىمبا دة :لماا
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 (27جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 مثبالستال

 طبلتع التوقي

 ثبلتسلين 

    احمد طلعت احمد عنتر ابو العمايم 2500210210200252 1302

   باق احمد طه احمد ابراهيم شلبى 2500210200200204 1301

   باق احمد عبدالناصر عبدالمنعم محمد حسين 2500210210200020 1305

   باق احمد عصام عبد اللطيف عمار 2500210200200030 1307

   باق احمد على سعد على زيدان 2500210210200121 1300

   باق احمد على كمال على الهارونى 2500210210200021 1301

   باق لدين احمد ابوالعالاحمد عمادا 2500210200200221 1310

   باق احمد فتح هللا على محمد محمود 2500210200200151 1312

   باق لسالم بيومىعبدا ىاحمد فتح 2500210210200010 1311

   باق احمد محمد ابراهيم عبد اللطيف نصار 2500210210200232 1312

   قبا احمد محمد ابراهيم محمد الطباخ 2500210210200203 1313

   باق احمد محمد احمد الشامى 2500210200200124 1314

   باق احمد محمد حمدى السعيد بهنسى 2500210200200001 1317

   باق احمد محمد صبحى السيد حسن 2500210210200204 1311

   باق احمد محمد فهيم محمد شعبان 2500210200200241 1401

   باق حمد مصطفىاحمد مصطفى ا 2500210210200170 1403

   باق اسامه شعبان جباره ابراهيم عرفه 2500210210200030 1405

   باق بدالنبىحمن عراسامه على عبدال 2500210210200113 1407

   باق اسامه يوسف محمد ابراهيم حسن الفرنوانى 2500210210200052 1400

   باق اسالم راغب السيد راغب مندور 2500210210200112 1401



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقتالثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (28جلنت )

 ــــــــمـــــساال الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق اسماعيل محمد اسماعيل محمد الجمال 2500210270200222 1420

   باق ايمن رمضان محمد صالح صالح 2500210210200051 1422

   باق ايهاب جالل سعد محمد الطماوى 2500210210200217 1421

   باق حامد محمد السيد محمد ابو حامد 2500210210200242 1422

   باق حسن سالمه حسن الشمندى حسن 2500210210200171 1425

   باق يد محمدحسنى الحنفى حسنى السع 2500210200200040 1420

   باق سامح محمد الشحات عثمان 2500210210200204 1411

   باق ن عبدهللاالرحمدسعد صبحى سعد عب 2500210200200200 1412

   باق سعد مدحت محمد ابراهيم عامر 2500210210200022 1413

   باق سعفان عبدالحميد عبدالعزيز سعفان 2500210200200173 1414

   باق شريف خالد محمد على الثابت 2500210200200254 1417

   باق ضياء عبد الحميد مصطفى عبد القوى 2500210210200243 1411

   باق عادل انور رجب محمد ابراهيم 2500210210200307 1420

   باق عادل حماده محمد سالم احمد 2500210210200024 1422

   باق عامرعامر محمد سيد احمد  2500210210200257 1421

   باق عبد الرحمن خالد عبد الرحمن شعبان عطيه 2500210200200201 1423

   باق يه عبد الخالقن خالد عطمالرح عبد 2500210210200125 1424

   باق عبد الرحمن مصطفى مصطفى محمد الشابى 2500210200200215 1427

   باق مد السيدعبد العزيز محفوظ عبد الوهاب مح 2500210210200052 1420

   باق عبد اللطيف ايمن عبد اللطيف عبد العاطى يحى 2500210210200252 1421

 مبادى البحث العلمى المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثانيت فرقت لكشف حضور طالب ا
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (29جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 بلتسلينث 

   باق عبد هللا السيد المحمدى ابراهيم غراب 2500210210200211 1430

   باق د مصطفى عبدالهادى عبدالحميد احمدلحميعبدا 2500210210200010 1432

   باق عبدالحى محمد رضا عبدالحى على موافى خليل 2500210210200220 1431

   باق خالق عبدالواحد الغنيمىعبدالخالق محمود عبدال 2500210200200053 1432

   باق عبدالرحمن احمد محمد ابوالنجا 2500210210200214 1433

   باق عبدالرحمن مجدى على السعيد محمد 2500210200200023 1434

   باق عبدالستار ربيع عبدالستار نصر نصر الخولى 2500210200200201 1437

   باق دالسالم عبدالونيسعبدالسالم عالء عب 2500210210200237 1430

   باق عبدالعزيز صبرى عبدالعزيز محمد العطار 2500210200200232 1431

   باق عبدهللا صالح عبداللطيف عبدالونيس 2500210210200230 1442

   باق عبدهللا مجدى على ابراهيم عاصى 2500210210200143 1441

   باق يد احمد قراقيشعبدالمجيد اشرف عبدالمج 2500210200200011 1442

   باق عصام محمد احمد على عرفه 2500210210200300 1444

   باق راهيم عبدالحميد على ابوالنجااب عمر 2500210200200170 1450

   باق عمر اكرم عبد هللا على ابراهيم جمعه شعيب 2500210210200277 1452

   باق حعمر تحسين ابراهيم محمد صال 2500210210200152 1451

   باق عمر محمد محمد عبد العزيز كديره 2500210210200232 1452

   باق عيد ابراهيمابراهيم  دسعي مكري 2500210210200045 1455

   باق كريم محمد السيد محمد بسطويسى 2500210200200072 1451

 مبادى البحث العلمى المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 لتالطب توقيع

 ثبلتسلين 

   باق محروس احمد محروس عمر 2500210210200112 1470

   باق محمد اشرف عزت بسيونى الشهاوى 2500210210200210 1473

   باق لونيس بلتاجى سليمةمحمد السعيد عبد ا 2500210210200054 1474

   باق محمد جمال عبدالكريم عبدهللا 2500210210200105 1477

   باق محمد حازم سيد احمد محمد دراز 2500210200200130 1470

   باق محمد خالد عبداللطيف حامد هلهل 2500210200200057 1402

   باق محمد خالد محمد ابراهيم الجندى 2500210210200003 1403

   باق محمد خالد محمد راغب محمد 2500210200200205 1404

   باق عيد الحلوعيد سسمحمد  2500210200200242 1405

   باق محمد سمير السيد احمد العطار 2500210210200154 1407

   باق محمد شعبان عيد بريقع 2500210210200273 1401

   باق العظيم ابو العزممحمد شعبان محمد عبد  2500210210200122 1410

   باق محمد طاهر السعيد عبدالعال سليمان 2500210210200221 1412

   باق محمد طلعت مرعى احمد العباسى 2500210210200250 1411

   باق محمد عبد هللا على محمد عبد العال 2500210210200200 1412

   باق محمد عبدالغنى محمد على القصاص 2500210210200204 1413

   باق محمد عبدالفتاح عبدالحميد محمد 2500210200200012 1414

   باق مد عبدالمنعم العدل عبدهللاحم 2500210200200010 1415

   باق محمد عزت نصر عبدالسميع ابوزيد 2500210200200230 1417

   باق محمد عصام عبدالقادر مصطفى النجار 2500210200200054 1410

   باق محمد عالء الدين محمد السمسار 2500210200200103 1511

 
 
 
 
 
 
 
 

  كشف حضور طالب الفرقتالثانيه

 مبادى البحث العلمى المادة :
 

 مبادى البحث العلمى المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

  0202/0200العام اجلامعى  -دراسى الثانى ل الالفص
   (02جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمد فرج ابراهيم ابراهيم قاسم 2500210210200112 1501

   باق على محمود محمود محمد فرج عبدهللا 2500210200200122 1502

   باق محمد فريد اسماعيل رمضان 2500210210200130 1503

   باق محمد فوزى عاطف احمد عبيدة 2500210210200751 1504

   باق محمد مجدى على العجوز 2500210210200007 1505

   باق محمد محمد احمد الصاوى 2500210200200200 1507

   باق يد احمد محمد شلبىمود السمح مدحم 2500210210200051 1500

   باق محمد مصطفى محمد احمد 2500210200200271 1520

   باق محمد منير سليمان محمد الجعب 2500210200200034 1522

   باق محمد السيد محمد هانى شاكر 2500210210200222 1521

   باق محمود ابوزيد يحيى عبدهللا 2500210210200000 1523

   باق محمود احمد بدير السيد قابل 2500210200200157 1524

   باق محمود الحسينى فتوح عبدالكريم خلف هللا 2500210210200312 1527

   باق محمود خالد محمد احمد عبدالنبى 2500210210200001 1520

   باق محمود رافت فتحى حامد محمود 2500210210200203 1510

   باق رزق محمود مصطفى السماحىود محم 2500210210200311 1512

   باق محمود صبحى السباعى البشبيشى 2500210210200754 1511

   باق محمود عبد المنعم اسماعيل يوسف اسماعيل 2500210210200073 1513

   باق محمود عبدالجيد احمد عبدالجيد 2500210210200223 1514

   باق حمد عرفهفيق مومحمود محمد ت 2500210210200220 1515

   باق محمود محمد عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم 2500210210200015 1517

   باق محمود محمد عبد القوى محمد عسل 2500210200200222 1510

   باق مد محمد شعبانمحمود مح 2500210210200202 1511



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

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

 (00جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   قبا محمود مومن محمد ابو العزم الحنفى 2500210200200251 1522

   باق محمود ناصر ابراهيم عيسى نويجى 2500210210200224 1521

   باق محمود ناصر السيد حليب 2500210210200213 1522

   باق مختار محمد مختار احمد سعد 2500210210200072 1523

   باق مصطفى البهى محمد البهى 2500210210200753 1525

   باق صطفى سعيد زيدانمصطفى ايمن م 2500210210200217 1527

   باق يسىهيم عامصطفى وليد مصطفى ابر 2500210210200207 1530

   باق معاذ مصطفى حسن محمد اسماعيل 2500210210200202 1532

   باق مهند ابراهيم مكى ابراهيم زعفان 2500210210200215 1531

   باق مهند محمد على محمد اغا 2500210210200210 1533

   باق نادر محمد على حسان البنا 2500210200200201 1534

   باق نور محمد عبد الحميد سليمان غازى 2500210210200017 1535

   باق هشام يحى محمد الحصافى فواد 2500210210200007 1537

   باق يوسف عبدالحليم احمد السيد ناصف 2500210210200200 1530

   باق محمد غنيمه يوسف يحى 2500210210200272 1531

   1ارجخمن ال احمد احمد على عبده 2500210270200211 1540

   1من الخارج محمد السيد اسماعيل حسن عامر 2500210270200344 1542

   1من الخارج محمد عادل محمود ابراهيم مصطفى خليل 2500210270200340 1541

 

 مبادى البحث العلمى المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 

 الثالثت الفرقت طالب  ختلفاث حضورقائمت 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -رراث بالفرقت الثانيت الفصل الدراسى الثانى  ملق 

 ختلفاث (03نت )جل

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
 الدرجة 

 ثبالرقـــبم

الدرجة 

 ثبلحروف

   تدريس مستجد1س احمد عبد االعلى عبد البر عبد الرحمن المشد 2480208218288011 4012

   تدريس مستجد1س عمر اشرف عبدالمنعم حماده الديهى 2480208208288446 4044

   تدريس مستجد1س كامل خالد كامل على ابراهيم 2480208218288032 4048

 2من الخارجتدريب 3س عبدالرحمن عبدالسالم محمد سليم 2480208248288082 4329
  

   ادارة مستجد1س احمد احمد السعيد احمد الفار 2480208218288234 4414

المساحمد عيد محمد محمود ابو 2480208218288241 4426    ادارة مستجد1س 

   ادارة مستجد1س احمد محمد عبد الحميد احمد العوضى 2480208218288121 4430

   ادارة مستجد1س سامح محمد مبروك على 2480208218288232 4457

   ادارة مستجد1س محمد مرشدى زكى عطيه 2480208218288100 4505

ويطهقمحمود خالد محمود محمد  2480208218288140 4509    ادارة مستجد1س 

   2ادارة من الخارج1س حازم ابو السعود عباس ابراهيم السهيلى 2480208268288184 4553

   ادارة مستجد2س عماد عبد الحليم حمزة احمد على القناوى 2480208248288023 3323
 
 

 
 

 

 

 مبادئ البحث العلمى -المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   

 فرقت الثانيت  كشف حضور طالب ال
  0202/0200عى مالعام اجلا -الفصل الدراسى الثانى 
 (2جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد ابراهيم احمد ابراهيم عبده شعيب 2500210100200523 1002

   مستجد د السيد عبد العزيزابراهيم احم 2500210100200750 1001

   مستجد ابراهيم اسامه احمد محمد الشامى 2500210210200031 1002

   مستجد ابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل احمد خضير 2500210100200704 1003

   مستجد ابراهيم الشوادفى عبد هللا سالمه 2500210210200210 1004

   مستجد انور ابراهيم ديب عبدالحفيظابراهيم  2500210100200520 1005

   مستجد ابراهيم رجب رمضان ابراهيم صالح 2500210100200207 1007

   مستجد ابراهيم سعد ابراهيم محمد العدوى 2500210100200402 1000

   مستجد ابراهيم سعيد ابراهيم السعيد 2500210100200501 1001

   مستجد مولى ابراهيم شعبان فليفلابراهيم عبد ال 2500210100200712 1020

   مستجد ابراهيم عمرو احمد ابراهيم الشرقاوى 2500210100200507 1022

   مستجد ابراهيم محمد اسماعيل ابراهيم على 2500210100200517 1021

   مستجد ابراهيم محمد السيد محمد المنياوى 2500210100200431 1022

   مستجد م محمد صبرى على حسن الدماطىابراهي 2500210100200501 1023

   مستجد ابراهيم محمود صادق عبده عطيه 2500210100200270 1024

   مستجد ابراهيم محمود فهيم محمد 2500210100200541 1025

   مستجد ابراهيم مدحت ابراهيم محمد ابراهيم 2500210100200251 1027

   مستجد لعظيم طلحه محمدابراهيم يسرى عبدا 2500210210200202 1020

   مستجد احمد ابراهيم السيد السيد سراج خليل 2500210100200020 1021

   مستجد احمد ابراهيم حسن مصباح 2500210100200551 1010

   مستجد احمد اسماعيل عبدهللا عبدالواحد هالل 2500210100200202 1012

   مستجد لعال مغازىاحمد اشرف المغازى عبدا 2500210100200111 1011

   مستجد شرف عبد الرحمن الدسوقى الفخرانىد ااحم 2500210100200317 1012

   مستجد احمد اشرف محمد الصغير مصطفى عمر 2500210210200025 1013

   مستجد احمد السعيد فتح هللا ابو بكر غازى 2500210100200721 1014

   مستجد السيد صحصاح احمد السعيد متولى 2500210210200212 1015

   مستجد مد الشحات عبد الفتاح جبريلحا 2500210100200542 1017

   مستجد احمد الغريب السيد الفقى 2500210100200231 1010

   مستجد احمد بسيونى عبد الغنى بسيونى ابو سعده 2500210100200410 1011

   مستجد ىاحمد جابر محمد السيد الغرباو 2500210100200432 1020

 المادة :مقدمه التدريب الرياضى



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ت  يكشف حضور طالب الفرقت الثان
   0202/0200العام اجلامعى  -فصل الدراسى الثانى لا

 (0جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   دمستج احمد جمال الدين عبد المنعم محمد الرفاعى 2500210100200340 1022

   مستجد يد احمد ابو بريكهالسعيد س هجمع داحم 2500210100200412 1021

   مستجد احمد جميل السيد التهامى 2500210100200752 1022

   مستجد احمد حسن سيد احمد السلمونى 2500210100200722 1023

   مستجد احمد حسين محمد السايس 2500210100200423 1024

   مستجد سالمه احمد حمدى عبد العظيم قابيل 2500210100200742 1025

   مستجد احمد خالد سالمة احمد شوغى 2500210100200552 1027

   مستجد احمد خالد كامل عبدهللا البرى 2500210100200443 1020

   مستجد احمد خليل عبدالرؤف خليل طه 2500210100200317 1021

   مستجد هللا محمود ابوبكراحمد رجب فتح  2500210100200273 1030

   مستجد احمد رجب فتحى عبدالفتاح القبالوى 2500210100200552 1032

   مستجد احمد رجب مصطفى عصر 2500210100200415 1031

   مستجد احمد رشاد محمد محمد بقرة 2500210100200272 1032

   مستجد احمد رضا اسماعيل عبدالقادر 2500210100200701 1033

   مستجد افظرازق محمدعبدالحبد العاحمد رضا  2500210100200515 1034

   مستجد احمد رضا على محمد عطوه 2500210100200307 1035

   مستجد احمد رضا محمد عبده العبسى 2500210100200411 1037

   مستجد احمد سالم طه محمد البيلى 2500210100200313 1030

   مستجد د سعد مصطفى عطيه حجازىاحم 2500210100200540 1031

   مستجد احمد سعد يونس عباس ابراهيم 2500210100200347 1040

   مستجد احمد صابر عوض عبد الحميد ابراهيم 2500210100200724 1042

   مستجد احمد صالح ابراهيم البسيونى جمل 2500210100200531 1041

   مستجد كامل احمد صبرى محمد ابو 2500210100200030 1042

   مستجد احمد صالح الدين عبد المعطى مختار 2500210100200025 1043

   مستجد احمد صالح عبداللطيف عبدالحليم ابراهيم 2500210100200515 1044

   مستجد احمد طلبه شبل عامر 2500210100200401 1045

   مستجد احمد عادل سعد محمد ابراهيم 2500210100200411 1047

   مستجد اشهالحميد فريد عكعبد  لاحمد عاد 2500210100200350 1040

   مستجد احمد عادل عنتر ابراهيم عطيه 2500210210200251 1041

   مستجد احمد عادل محمد عبدالهادى 2500210100200777 1050

 
 

 

 اضىريب الريلتدامقدمه  المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (3جلنت )  

 ـــــــــمــــاالس ىالرقم الكــود م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

 يعفى من المادة مستجد احمد عاطف محمد داود 2500210100202020 1052

   مستجد احمد عبد الحكيم عبد العزيز طلب عمارة 2500210100200242 1051

   مستجد سليمان غانم لمولىااحمد عبد الحكيم عبد  2500210100200512 1052

   مستجد احمد عبد الفتاح محمد دهيم 2500210100200722 1053

   مستجد احمد عبد المجيد عبد الرحمن عبد القادر 2500210100200514 1054

   مستجد احمد عبد المحسن سعد قطب يونس 2500210100200401 1055

   مستجد لوشامد غحاحمد عبدالمنعم سعيد  2500210100200455 1057

   مستجد احمد عبدالمنعم عبدالعظيم الدسوقى 2500210100200113 1050

   مستجد احمد عبدالهادى السيد غمرى 2500210100200117 1051

   مستجد احمد عزت محمد عبدالحميد 2500210100200520 1070

   مستجد راهيم المغربىاحمد عزت محمود اب 2500210100200570 1072

   مستجد احمد عصام فرج محمود الزفتاوى 2500210100200274 1071

   مستجد احمد عقل محمد عبد الحميد غانم 2500210100200231 1072

   مستجد احمد على حسن سيد احمد السلمونى 2500210100200250 1073

   مستجد ناحمد على عبد الجليل على شعبا 2500210100200220 1074

   مستجد احمد على عبد الحميد عبد العاطى قرطام 2500210100200721 1075

   مستجد احمد على عبدالمنصف مرشدى على 2500210100200551 1077

   مستجد احمد عماد على متولى شهاوى 2500210100200330 1070

   مستجد احمد عوف ابو اليزيد عوف عوف 2500210210200123 1071

   مستجد حسين بغدوده اد فؤادفؤ مدحا 2500210100200022 1000

   مستجد احمد مجدى السيد احمد محمد عبدالرحمن 2500210100200732 1002

   مستجد احمد محمد ابراهيم مسعود خلف 2500210100200243 1001

   مستجد احمد محمد ابو اليزيد محمود الجيار 2500210100200420 1002

   مستجد ىيد احمد اللقانالسع داحمد محم 2500210100200512 1003

   مستجد احمد محمد السعيد هالل سالمه 2500210100200502 1004

   مستجد احمد محمد الشريف محمود محمد مصطفى 2500210100200321 1005

   مستجد احمد محمد امين عوض على 2500210210200012 1007

   تجدسم د محمد جودة محمد موسىاحم 2500210100200301 1000

   مستجد احمد محمد حمدى محمد حسين 2500210100200210 1001

   مستجد احمد محمد عبد الستار السيد الحجرى 2500210210200041 1010

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (4جلنت )

 ــــــــــــماالسـ الرقم الكــودى م
 حالـة

 ــدالقي

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد احمد محمد عبدالستار محمد جنيدى 2500210100200417 1012

   مستجد احمد محمد عالء الدين عبد الحليم البيلى 2500210100200700 1011

   جدمست احمد محمد فوزى جاب هللا 2500210100200111 1012

   مستجد احمد محمد محمد العزيزى السيد 2500210100200257 1013

   مستجد احمد محمد مصطفى سيد احمد 2500210100200521 1014

   مستجد احمد محمد نبوى محمد نجم 2500210100200010 1015

   مستجد احمد محمود عبد الحى بسيونى راشد 2500210100200220 1017

   مستجد  بيصارد الحى عبد هللاود عبماحمد مح 2500210100200413 1010

   مستجد احمد محمود محمد على الوكيل 2500210100200542 1011

   مستجد احمد مدحت متولى فتح هللا الفشار 2500210100200537 1200

   مستجد احمد مسعد احمد يوسف محمد خضر 2500210100200425 1202

   مستجد مطرىمد الحد مسعد محمد ااحم 2500210100200422 1201

   مستجد احمد مطاوع عبدالباقى محمد ابوالخير 2500210100200401 1202

   مستجد احمد مفرح زكريا السيد ابو عيانه 2500210100200442 1203

   مستجد احمد منتصر عبده مرشدى البرعى 2500210100200725 1204

   دمستج دسعيد نبيه محماحمد ناصر ال 2500210100200521 1205

   مستجد احمد نصر احمد بيومى 2500210100200110 1207

   مستجد احمد نورالدين اسماعيل عبد الحليم خضر 2500210100200354 1200

   مستجد احمد وليد عبد العليم عبد اللطيف ابوعمر 2500210100200377 1201

   دجمست د اسماعيلادهم محمد اسماعيل محم 2500210100200510 1220

   مستجد اسامه احمد محمد احمد محمد النجار 2500210100200323 1222

   مستجد اسامه اسامه على حطيبه 2500210210200151 1221

   مستجد اسامه ضياء محمد ابوغازى سالمة 2500210210200032 1222

   مستجد اسامه عبد هللا السيد عبد القادر حجازى 2500210210200205 1223

   مستجد اسامه محمد محمد ابراهيم عمر 2500210100200224 1224

   مستجد اسالم رمضان عيد محمد الرماح 2500210100200410 1225

   مستجد اسالم سامح محمد القبارى بكر 2500210100200740 1227

   مستجد اسالم سعد محمد على محمود 2500210100200012 1220

   مستجد م الصفتىعلى االما شريف ماسال 2500210100200250 1221

   مستجد اسالم عالء محمد صادق عثمان 2500210100200702 1210

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (5جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ستالمثبال

 لتالطب توقيع

 ثبلتسلين 

   مستجد اسالم محمد احمد عوض عبد الرحمن 2500210100200710 1212

   مستجد اسالم محمد سليمان الشريف 2500210100200711 1211

   مستجد اسالم محمد يحيى محمد فايد 2500210100200430 1212

   مستجد تغيان اشرف احمد عبدالفتاح يحى محمد 2500210100200470 1213

   مستجد التهامى السيد فتوح التهامى البسيقى 2500210210200315 1214

   مستجد السعودى عبدالهادى على مجاهد 2500210210200211 1215

   مستجد السعيد ابراهيم غازى السيد سلمان 2500210100200570 1217

   ستجدم السعيد المرشدى مصطفى المرشدى 2500210100200734 1210

   مستجد السيد احمد السيد احمد جعفر 2500210100200572 1211

   مستجد السيد احمد السيد احمد عبده شرابى 2500210100200027 1220

   مستجد السيد حسن السيد غازى ابو احمد 2500210100200411 1222

   مستجد السيد محمد محمد محمود سالم 2500210210200231 1221

   مستجد المغازى السيد المغازى بدر المغازى 2500210100200741 1222

   مستجد امجد على محروس عبدالغنى 2500210100200775 1223

   مستجد امير احمد عبدالسالم ابراهيم حجاج 2500210100200303 1224

   مستجد امير حمدى جابر جمعه عيد 2500210100200301 1225

   مستجد عبدهخليل  س محمدان 2500210100200201 1227

   مستجد ايمن جمعه السيد حسن شراره 2500210100200422 1220

   مستجد ايمن يوسف السيد محمد ابراهيم 2500210100200702 1221

   مستجد بسيونى عبداللطيف اسماعيل بسيونى شعبان 2500210100200340 1230

   جدمست دامجد حشبهاء اشرف رمضان ابو ال 2500210100200412 1232

   مستجد بهاء سعد محمد ابراهيم نصير 2500210100200375 1231

   مستجد بولس نزيه خله عبده خليل 2500210210200103 1232

   مستجد تامر وحيد مجاهد عبد الفتاح مجاهد 2500210100200731 1233

   مستجد جابر ايهاب جابر على جعفر 2500210210200117 1234

   مستجد جابر فتحى محمد خليل 2500210100200752 1235

   مستجد جالل صبرى جالل على داود 2500210210200250 1237

   مستجد جمال السعيد جمال الدين محمد محمود 2500210100200321 1230

   مستجد جمال خالد اسعد عبد السالم 2500210100200703 1231

   مستجد شورمد عاحاحمد اجمال محمود  2500210100200575 1240



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (6جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   جدمست جهاد على فتح هللا على عبدهللا 2500210100200703 1242

   مستجد حاتم محمد فتحى طلب عبدالرحيم 2500210100200412 1241

   مستجد حاتم محمد محمد على ابوزيد 2500210100200543 1242

   مستجد حاتم محمد معوض مرسى عيسى عبدالحافظ 2500210100202002 1243

   مستجد حازم طاهر ابراهيم مصطفى محمد 2500210100200410 1244

   مستجد حازم عيسى سعد بشته 2500210100200470 1245

   مستجد حازم محمد صبرى محمد فرج 2500210100200001 1247

   مستجد حازم محمد عبد الفتاح محمد ابونعيم 2500210100200501 1240

   مستجد حسام ابراهيم حسن شحاته السيد 2500210100200333 1241

   مستجد توفيق ابراهيم اسماعيل هللا تحفحسام  2500210210200104 1250

   مستجد حسام كارم محمد خالف 2500210100200302 1252

   مستجد حسام مصطفى قطب االمام خليفة 2500210100200712 1251

   مستجد حسن ابراهيم حسن ابراهيم 2500210100200235 1252

   جدمست دوحسن محمود صالح عبد العزيز مسع 2500210100200327 1253

   مستجد حسن يسرى السيد محمد الجعب 2500210100200730 1254

   مستجد حسين شكرى عوضين مصطفى احمد 2500210100200344 1255

   مستجد حلمى محمد حلمى حموده غزال 2500210100200707 1257

   مستجد حماده رضا محمد محمد حامد 2500210100200251 1250

   مستجد خالد حسن محمد احمد القن 2500210210200257 1251

   مستجد خالد عادل ابراهيم السيد 2500210210200230 1270

   مستجد خالد محمد عطاهللا المغازى محمد 2500210100200773 1272

   مستجد خالد ممدوح فتحى عبدالغنى 2500210100200577 1271

   مستجد يدلمجدابذياد صبحى عبدالمقصود ع 2500210100200330 1272

   مستجد رحيم ابراهيم احمد كليله 2500210210200173 1273

   مستجد رمضان عماد رمضان محمود طلبه 2500210100202023 1274

   مستجد رووف ابراهيم عبد العاطى ابراهيم عبدالقادر 2500210210200300 1275

   دجمست زياد احمد السيد صبحى العش 2500210100200357 1277

   مستجد زياد خالد معوض معوض على 2500210100200017 1270

   مستجد زياد عمرو عبد العاطى بدير المرشدى 2500210210200212 1200

                                                        

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (7جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد زياد محمد خميس السيد عبدالقادر 2500210100200334 1202

   مستجد سامح انور مصطفى حماد سعيد 2500210100200505 1201

   مستجد عبد السالم مصطفى الخامىمير مح ساس 2500210100200500 1202

   مستجد سعد محمد سعد شرف الدين 2500210100200271 1203

   مستجد سعد محمد سعد محمد على ابومحمد 2500210100200503 1204

   مستجد سعيد مصطفى سعيد غريب 2500210100200514 1205

   دمستج رسالمه احمد سالمه موسى صق 2500210100200731 1207

   مستجد سمير محمد صبحى عبالحميد محمد 2500210210200021 1200

   مستجد سويلم امام سويلم عبد الحميد محمد 2500210100200205 1201

   مستجد شادى سعد عبد الفتاح احمد 2500210210200302 1210

   مستجد شادى محمد بسيونى شتا 2500210100200117 1212

   مستجد رف الدين عزت عمران محمد شرف الدينش 2500210100200212 1211

   مستجد شهاب احمد محمد السيد ناصف 2500210100200720 1212

   مستجد شهاب عز الدين عبد هللا عبد الحميد القهوجى 2500210100200301 1213

   مستجد شهاب عمر عبد المعبود الشوربجى 2500210210200124 1214

   مستجد شوقى عبدالنبى عبدالهادى عبدالنبى احمد 2500210100202022 1215

   مستجد صبحى اشرف صبحى السيد جمعه 2500210100200711 1217

   مستجد صبحى اشرف عبدالحميد الفرماوى 2500210210200023 1210

   مستجد صالح اشرف المليجى محمود المليجى 2500210100200540 1211

   مستجد مد احمد احمد العزبحب مصهي 2500210100200241 1100

   مستجد طارق حسنى فريد محمد اللقانى 2500210100200370 1102

   مستجد طارق ذياد محمد ادريس قمر 2500210100200020 1101

   مستجد طارق محمد عبد العزيز نعيم 2500210100200312 1102

   تجدسم طه محمد طه محمد النمرسى 2500210100200237 1103

   مستجد عادل محمد عدلى حامد زكى 2500210100200735 1104

   مستجد عاصم اشرف محمد شعبان البنا 2500210100200310 1105

   مستجد عاصم محمد الشاملى ابو شوشه 2500210100200113 1107

   مستجد عامر محمد عامر محمد منصور 2500210100200402 1100

   مستجد حمن اسامه مختار محمد بليحرال عبد 2500210100200432 1101

   مستجد عبد الرحمن بكر محمد مرعى 2500210100200772 1120



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (8جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 مالستالبث

 لتتوقيع الطب

 ثبلتسلين 

   مستجد عبد الرحمن جالل احمد محمد العيسوى 2500210100200712 1122

   مستجد عبد الرحمن صالح بهنسى عبيد 2500210100200471 1121

   مستجد عبد الرحمن عبد الفتاح بدير حسن الشنوانى 2500210100200241 1122

   مستجد اسماعيل بركات د الفتاح محمدمن عبحعبد الر 2500210100200023 1123

   مستجد عبد الرحمن محمد السيد عبد العاطى بنات 2500210100200457 1124

   مستجد عبد الرحمن يوسف يوسف طلب عماره 2500210100200502 1125

   مستجد عبد العزيز حسين عبد العزيز عبد القوى عويضة 2500210100200314 1127

   مستجد لغنى عبد الحكيم عبد الغنى بسيونىعبد ا 2500210100200531 1120

   مستجد عبد الفتاح نبيل عبد العزيز خليل الدخاخنى 2500210100200711 1121

   مستجد عبد هللا ابراهيم عبد هللا ابراهيم فرج 2500210100200702 1110

   دمستج عبد هللا رجب حميدة عوض عيسى 2500210100200024 1112

   مستجد عبد هللا عبد العزيز محمد عبد العزيز 2500210100200513 1111

   مستجد عبد هللا عشرى فرج فرج بركات 2500210100200717 1112

   مستجد عبد هللا محمد عبد هللا محمد سالم 2500210100200725 1113

   دمستج عبد المنعم عصام عبد المنعم عبده عبد هللا 2500210100200322 1114

   مستجد عبدالرحمن احمد جمعه محمد ابونعامه 2500210100202001 1115

   مستجد عبدالرحمن خالد مصطفى عبد اللطيف حسان 2500210100200115 1117

   مستجد عبدالرحمن صالح ابراهيم عبدالحميد 2500210100200510 1110

   مستجد حاربحمد ممعبدالرحمن محارب عبدالحميد  2500210100200220 1111

   مستجد عبدالرحمن محمد زيدان ابراهيم 2500210100200400 1120

   مستجد عبدالرحمن محمود البيومى السيد 2500210100200322 1122

   مستجد عبداللطيف انيس عبداللطيف االمشيطى 2500210100200305 1121

   مستجد يدىالوه ىعبدهللا اشرف يوسف ابراهيم عل 2500210100200404 1122

   مستجد عبدهللا درغام عوض درغام 2500210100200003 1123

   مستجد عبدهللا رضا عبده عبدالوهاب 2500210100200222 1124

 يعفى من المادة مستجد عبدهللا طارق ابراهيم مصطفى سالم 2500210100202025 1125

   جدمست ديعبدهللا عادل صباح محمد الس 2500210100200727 1127

   مستجد عبدهللا محمد عبدالسميع محمد على اسماعيل 2500210100200770 1120

   مستجد عبدهللا مسعد جمعه محمد العيسوى 2500210100200421 1121

   مستجد عبدالمولى محمود عوض ابراهيم يوسف 2500210100200532 1130

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200معى العام اجلا - لثانىاالفصل الدراسى 

 (9جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عصمت حسن عبد المجيد عبد الجواد الصعيدى 2500210100200312 1132

   دمستج زين الدين الشهاوىمجيد لعالء عمر زين الدين عبدا 2500210100200030 1131

   مستجد على ابراهيم محمد السيد يوسف 2500210100200571 1132

   مستجد على اسامه على محمد السعيد 2500210100202021 1133

   مستجد على سامى السيد حامد البلقاسى 2500210100200502 1134

   مستجد على سعد على محمد ابو شدين 2500210100200112 1135

   مستجد على عاطف شحاته على فايد 2500210100200114 1137

   مستجد على محمد احمد على عبد الجواد 2500210100200011 1130

   مستجد على محمد على الصبرى 2500210100202022 1131

   مستجد على محمد على محمد خليفه 2500210100200722 1140

   مستجد رج علىالسعيد ف ىحمد دعما 2500210100202017 1142

   مستجد عماد عادل سعد حسين ابوعمر 2500210100200715 1141

   مستجد عماد مصطفى محمد يوسف ابو عبد هللا 2500210100200310 1142

   مستجد عمار سعد سالم سعد الدين زايد 2500210100200400 1143

   مستجد على دعمار شريف على رضا احم 2500210210200274 1144

 يعفى من المادة مستجد عمار عادل حامد الحجاج 2500210100202024 1145

   مستجد عمار محمد السيد احمد ابراهيم عمر 2500210100200507 1147

   مستجد عمار ياسر محمود الشربينى 2500210100200253 1140

   مستجد عمر احمد السيد احمد غازى 2500210210200275 1141

   مستجد اسم السيد سيد احمدعمر ب 2500210100200325 1150

   مستجد عمر خالد محمد السيد غازى 2500210100200002 1152

   مستجد عمر رشدى عبد النبى محمد ابراهيم 2500210100200211 1151

   مستجد عمر صابر عبد المنصف عبد هللا عبد السالم 2500210100200721 1152

   مستجد ار محمد رماحعمر عادل عبدالست 2500210100202000 1153

   مستجد عمر عاطف البقرى السعيد يوسف 2500210100200004 1154

   مستجد عمر عبد الخالق محمد عبد الوهاب سعيد 2500210210200212 1155

   مستجد عمر محمد السعيد فهمى عبد هللا مكى 2500210100200014 1157

   مستجد ح احمد عصرعمرو ابراهيم عبدالفتا 2500210100200451 1150

   مستجد عمرو احمد محمد احمد االحول 2500210100200405 1151

   مستجد عمرو رمضان محمد على ابوزيد 2500210100200310 1170

 

 
 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :

 اضىريب الريلتدامقدمه  المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (22جلنت )

 االســـــــــــــم الكــودىقم الر م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عمرو شريف قطب ابراهيم عبدهللا الوردانى 2500210100200415 1172

   مستجد عمرو عبد هللا حسين نصير الشناوى 2500210100200355 1171

   مستجد عبدالرحمن سرور لرحمن سعداعبد وعمر 2500210210200103 1172

   مستجد عمرو مجدى ممدوح محمد على 2500210100200500 1173

   مستجد عمرو محمد محمد مغنم 2500210200200171 1174

   مستجد فادى امير صبحى باقى 2500210100200513 1175

   مستجد فادى ماهر على جبر محمد 2500210100200557 1177

   مستجد فظ مصطفى المرسىفارس اشرف عبد الحا 2500210100200702 1170

   مستجد فارس عبد الحميد سيد احمد محمد عيسى 2500210100200723 1171

   مستجد فارس عبد النبى متولى عيسى متولى 2500210100200201 1100

   مستجد فارس ماهر السيد عبد اللطيف 2500210100200724 1102

   مستجد هللا الوردانى فارس متولى ابراهيم عبد 2500210100200417 1101

   مستجد فارس محمد عبد الستار االمام غالى 2500210100200571 1102

   مستجد فارس محمود عبد الغنى عبد الغنى اسماعيل 2500210100200005 1103

   مستجد فتحى احمد عبد الرحمن احمد الشهاوى 2500210100200420 1104

   مستجد تحى بدوى الخياطفتحى بدوى ف 2500210100200530 1105

   مستجد فكرى السيد فكرى السيد عثمان 2500210100200311 1107

   مستجد فيصل مدحت صابر حسن عبدالمحسن 2500210100200435 1100

   مستجد كريم محب عمر عبدالمعبود داود 2500210100200213 1101

   مستجد مكريم محمد ممدوح الشاملى ابراهي 2500210100200503 1110

   مستجد كمال احمد كمال احمد محمد متولى 2500210100200521 1112

   مستجد كمال محمود محمد زيدان 2500210100200111 1111

   مستجد لؤى محسن ابو زيد سيد احمد ابو بريكه 2500210100200430 1112

   مستجد مد الريفىلى محعمؤمن  2500210100200000 1113

   مستجد مازن ايمن كمال على حسن 2500210100200701 1114

   مستجد مازن محمد نصير عبدالواحد نصير 2500210100200107 1115

   مستجد محروس عبدالفتاح محروس على 2500210210200105 1117

   مستجد محمد ابراهيم صالح ابراهيم نايل 2500210210200270 1110

   مستجد م عبد السميع محمد على اسماعيلمحمد ابراهي 2500210100200771 1111

   مستجد محمد ابراهيم عبد القادر يونس 2500210100200217 1200

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

   (22جلنت )

 ـمــــــاالســــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 وقيع الطبلتت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد ابراهيم عنتر نعيم 2500210100200031 1202

   مستجد محمد ابراهيم محمد احمد الحسنى 2500210210200030 1201

   مستجد محمد ابراهيم محمد محمود عوض هللا 2500210210200271 1202

   جدمست محمد ابراهيم محمد موسى السيد 2500210100200112 1203

   مستجد محمد احمد احمد النجار 2500210100200211 1204

   مستجد محمد احمد سعد بهنسى 2500210210200240 1205

   مستجد محمد احمد عبدالهادى احمد محمود 2500210100200547 1207

   مستجد لبناحمد اامحمد احمد محمد  2500210210200220 1200

   مستجد احمد محمد الصاوى راضىمحمد  2500210210200222 1201

   مستجد محمد احمد محمد سيد احمد زلهف 2500210100200420 1220

   مستجد محمد اسامه محمد فرج عبدالجواد 2500210100200403 1222

   جدتمس محمد اسماعيل مصطفى اسماعيل بركات 2500210100200200 1221

   مستجد د ابوحليمهمحمد اشرف احمد محم 2500210100200112 1222

   مستجد محمد اشرف سيد محمد السيد 2500210100200215 1223

   مستجد محمد اشرف محمد زكريا ابو طبل 2500210210200171 1224

   مستجد محمد الرفاعى احمد على الغتورى 2500210100200751 1225

   مستجد محمد السيد الوردانى العشرى 2500210100200037 1227

   مستجد محمد السيد عبدالمنعم محمد عماره 2500210100200100 1220

   مستجد محمد المغازى محمد المغازى الشافعى 2500210100200771 1221

   مستجد محمد المغاورى بدر محمد مكى 2500210100200342 1210

   مستجد براهيم عبدهللان محمد ايمد اممح 2500210100202021 1212

   مستجد محمد باهى احمد عبد الرحمن زيد 2500210100200373 1211

   مستجد محمد بسيونى محمد بسيونى 2500210100200541 1212

   مستجد محمد حسن احمد يوسف عياد 2500210100200421 1213

   دتجسم محمد حسن محمد على السقا 2500210100200021 1214

   مستجد عبد الجواد عبد السيدمحمد حماده محمود  2500210100200424 1215

   مستجد محمد حمد راغب حمد زايد 2500210100200252 1217

   مستجد محمد حموده معوض حموده 2500210210200110 1210

   مستجد محمد حموده مغازى عبداللطيف 2500210100202003 1211

   مستجد محمد رضا احمد احمد على صبح 2500210210200277 1220

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
   (20جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد رج محمد الدماطىرضا فمحمد  2500210100200372 1222

   مستجد محمد رضا مرسى ابو العباس حسن 2500210210200223 1221

   مستجد محمد رمضان ابراهيم على هندى 2500210100200332 1222

   مستجد محمد رمضان فرج رياض مصطفى 2500210100200524 1223

   مستجد لحيوىامحمد زكريا زكريا محمد  2500210100200012 1224

   مستجد الشافى علوان محمد سامى محمد عبد 2500210100200414 1225

   مستجد محمد صبره محمد صبره القليوبى 2500210100200311 1227

   مستجد محمد صبرى محمد عبد العاطى 2500210100200300 1220

   مستجد محمد طارق السعيد احمد النزهى 2500210100200223 1221

   ستجدم محمد طارق عبدالحليم على عمر بدير 2500210100200721 1230

   مستجد محمد عادل السعيد بدير على 2500210100200437 1232

   مستجد محمد عادل على الششتاوى دويدار 2500210100200240 1231

   مستجد محمد عاطف محمد احمدعجيله 2500210100200450 1232

   مستجد عبد الحليم سالم الشحات الديسطى مدمح 2500210100200020 1233

   مستجد محمد عبد هللا محمد السعيد عمر 2500210210200202 1234

   مستجد محمد عبد المقصود محمد السيد بدر 2500210100200212 1235

   مستجد محمد عبد المنعم محروس عباس 2500210100200730 1237

   مستجد اهيم عبدهللا محمد ابراهيملرحيم ابراعبد دمحم 2500210100200720 1230

   مستجد محمد عبدالسالم محمد جعفر 2500210210200750 1231

   مستجد محمد عزمى سعد قطب عبد الفتاح 2500210100200737 1240

   مستجد محمد عصام صابراحمد العبد 2500210100200420 1241

   مستجد مد ابو مندوريد محسمحمد عطيه ال 2500210210200221 1242

   مستجد الء زكريا هيكلمحمد ع 2500210210200042 1243

   مستجد محمد على محمد ابراهيم شرابى 2500210100202022 1244

   مستجد محمد على محمد على عبد الدايم 2500210100200727 1245

   مستجد محمد غازى غازى عبدهللا سالمه 2500210100200244 1247

   جدمست محمد فوزى صابر شرف االشمونى 2500210210200111 1240

   مستجد محمد كمال رجب عوض القرنشاوى 2500210210200320 1241

   مستجد محمد كمال محمد عبدالحميد مشعل 2500210210200222 1250

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (23جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 ـدالقيـ

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد ماجد محمد القمحاوى 2500210100200322 1252

   مستجد محمد ماهر عمر فرحات 2500210100200252 1251

   مستجد د غالبد محمممحمد مجدى مح 2500210100200421 1252

   مستجد اعيل عتمانمحمد محمد عبد الحى اسم 2500210100200742 1253

   مستجد محمد محمد محمد البطاط 2500210100200712 1254

   مستجد محمد محمد محمد حميده عقاب 2500210100200404 1255

   مستجد محمد محمود سعيد عبد العاطى صبحى 2500210100200021 1257

   مستجد محمد محمود عبد العزيز مصطفى عطيان 2500210100200500 1250

   مستجد محمد محمود على محمد عماره 2500210100200407 1251

   مستجد محمد مدحت عطا عبد الزين لطيف 2500210100200341 1270

   مستجد محمد مرسى عباس مرسى راشد 2500210100200410 1272

   مستجد محمد مسعد خليل حسن سلطان 2500210100200517 1271

   مستجد د مسعد عباس يونس ديابمحم 2500210210200321 1272

   مستجد محمد مسعد محمود احمد شعبان 2500210210200155 1273

   مستجد محمد مصطفى محمد مصطفى المقدم 2500210100200111 1274

   مستجد المقصودعبد  نمحمد ناصر ابو العني 2500210210200210 1275

   مستجد دير عامرمحمد نافع شوقى محمد ب 2500210100200021 1277

   مستجد محمد نصر عطية يوسف ابو يوسف 2500210100200312 1270

   مستجد محمد هشام عبدالعزيز رضوان 2500210100200331 1271

   مستجد محمد هشام محمد المصرى 2500210100200402 1200

   مستجد محمد يوسف ابراهيم يوسف ابوسالم 2500210100200010 1202

   مستجد محمد يوسف الدسوقى مرسى 2500210100200743 1201

   مستجد محمود ابراهيم عبدالجواد محمد 2500210100200713 1202

   مستجد محمود ابراهيم محمد ابراهيم مسلم 2500210100200323 1203

   مستجد راهيم محمد عبد الهادى اسماعيل صقرد ابمحمو 2500210100200304 1204

   مستجد محمود ابو العزايم المعداوى يونس مبروك 2500210100200774 1205

   مستجد محمود احمد عبد الحليم عبد العال الغنام 2500210100200527 1207

   مستجد محمود احمد عبد هللا عبد القوى عوض 2500210100200753 1200

   مستجد محمود احمد عبد المنعم متولى الشعراوى 2500210100200015 1201

   مستجد محمود احمد محمد اسماعيل منصور 2500210100200720 1210

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (24جلنت )

 ماالســـــــــــــ الرقم الكــودى م
ة حالـ

 قيــدال

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمود السيد مصباح مصباح يوسف 2500210210200202 1212

   مستجد محمود الهادى احمد محمود جعفر 2500210100202021 1211

   مستجد محمود ايمن محمد عثمان 2500210100200371 1212

   مستجد ال محمد السيدعلى المسيرىد جممحمو 2500210100200302 1213

   مستجد نبوى ابراهيم االتربى محمود حمدى 2500210100200211 1214

   مستجد محمود حميدة عبدالمنعم على سالم 2500210210200751 1215

   مستجد محمود خالد السعيد عبدالقادر الملتزم 2500210100200400 1217

   مستجد لد محمود لطفى الصادقد خامحمو 2500210100200202 1210

   مستجد فؤاد احمد عربان محمود رضا سهرى 2500210100200020 1211

   مستجد محمود سامى فتحى قطب نوايه 2500210210200227 1300

   مستجد محمود سعد محمود قطب محمد الفالح 2500210100202022 1302

   مستجد على عامرلسيد امحمود سلطان  2500210100200520 1301

   ستجدم محمود شعبان على موسى ابراهيم 2500210100200272 1302

   مستجد محمود شعبان مصطفى عبد العاطى الصورى 2500210100200520 1303

   مستجد محمود صابر محمود الحسينى القلينى 2500210100200450 1304

   مستجد يادويش عرمحمود طارق بسيونى د 2500210210200157 1305

   جدمست محمود عاطف محمود السيد ابو سعدة 2500210100200422 1307

   مستجد محمود عبد العزيز محمود عبد السالم شلبى 2500210100200270 1300

   مستجد محمود عبدالعزيز احمد عبدالوهاب 2500210100200700 1301

   مستجد عطيه دهللابمحمود عطيه ابراهيم ع 2500210100200472 1320

   مستجد محمود علوى الحمادى السيد المتبولى 2500210100200714 1322

   مستجد محمود على ابراهيم مصطفى عبده 2500210100200720 1321

   مستجد محمود على الصبرى محمود الصبرى 2500210100200230 1322

   دتجسم محمود محمد خليل محمد خليل 2500210100200553 1323

   مستجد محمود محمد عمر عمر البوهى 2500210100200224 1324

   مستجد محمود محمد محمد على البنا 2500210100200504 1325

 يعفى من المادة مستجد محمود محمد هاشم ابراهيم هاشم 2500210100202023 1327

   مستجد محمود مرعى غباشى مصطفى عيسى 2500210210200247 1320

   مستجد محمود مصطفى عبد الكريم السيد باشا الشيخ 2500210100200732 1321

   مستجد محمود مصطفى يوسف محمد صالح 2500210100200701 1310

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :
 

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (25جلنت )

 دالقيــلـة اح االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد حمود ياسر محمد على غازىم 2500210100200304 1312

   مستجد محى الدين اسام عطاهللا حسن ابوعطيه 2500210100200442 1311

   مستجد مروان ايمن احمد ابراهيم عبد هللا سعد 2500210100200427 1312
   مستجد مروان سامى محمد الصديق 2500210100200512 1313

   مستجد يوسف محمد شوش مصطفى ابراهيم 2500210100200401 1314

   مستجد مصطفى اسامه السيد هنداوى زبادى 2500210100200331 1315

   مستجد مصطفى اشرف فريد عبد اللطيف داود 2500210100200200 1317

   مستجد الدين مصطفى االشوحيمن نورى اطفصم 2500210100200550 1310

   مستجد المتولىمصطفى بدر السيد احمد  2500210100200744 1311

   مستجد مصطفى رضوان محمد رضوان شريف 2500210100200220 1320

   مستجد مصطفى سامى مصطفى عبدهللا الشامى 2500210100200242 1322

   مستجد لعدوىطيه اعمصطفى صالح  2500210210200005 1321

   مستجد مصطفى عبد هللا سعيد عبد السالم عيد 2500210100200320 1322

   مستجد مصطفى على ابوالفتح محمد شوغى 2500210100200351 1323

   مستجد مصطفى عمر السيد شفيق عبد الفتاح 2500210100200521 1324

 يعفى من المادة دتجمس نىامصطفى فرج المعداوى الدوم 2500210100202027 1325

   مستجد مصطفى محمد حسن عبد هللا زايد 2500210100200325 1327

   مستجد مصطفى محمود محمود على خليل 2500210100200512 1320

   مستجد مصطفى وليد شعبان احمد ابوشادى 2500210210200150 1321

   دجمست معاذ السيد اسماعيل الصورى 2500210210200102 1330

   مستجد ممدوح ايمن ممدوح متولى الرفاعى 2500210100200511 1332

   مستجد ممدوح عزت عطيه احمد 2500210210200012 1331

   مستجد ممدوح عالء الدين حامد ناصف 2500210100200353 1332

   مستجد ممدوح عالء الدين سعيد عبد الرؤف يونس 2500210100200310 1333

   مستجد نادر عبد المنعم محمد عثمان 2500210100200302 1334

   مستجد وارنور محمد حمزه ن 2500210100200302 1335

   مستجد نورالدين جمال عبدالصمد حامد موسى 2500210210200313 1337

   مستجد هانى اشرف محمد محمد 2500210100200745 2448

   مستجد الصالحى ماعيلسهانى عبد الصمد محمود ا 2500210100200221 2449

   مستجد هشام طارق محمد عبدالجليل على 2500210210200151 2450

 
 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

    (26جلنت )

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 لتالطب عتوقي

 ثبلتسلين 

   مستجد ياسر عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف الشيخ 2500210100200300 2451

   مستجد ياسر موسى عصام عسس 2500210100200022 2452

   مستجد يحيى عبد هللا يوسف الجعيدى 2500210100200303 2453

   مستجد يوسف اشرف غنيم غنيم 2500210100200247 2454

   مستجد يوسف السيد ابو اليزيد على الشيخ 2500210100200414 2455

   مستجد محمد وردهيوسف بدير طه  2500210100200722 2456

   مستجد يوسف محمد احمد محمد الجندى 2500210100200522 2457

   مستجد يوسف محمد فوزى سرحان 2500210100202020 2458

   مستجد د الغنى المصرىفى عبطيوسف محمد مص 2500210100200311 2459

   مستجد يوسف محمود قاسم محمد عبدهللا 2500210210200227 2460

   مستجد يوسف محمود محمد الفرحاتى 2500210100200321 2461

   مستجد يوسف مكى مكى يوسف جادو 2500210100200522 2462

   باق ابراهيم اشرف عبد اللطيف محمود جالل 2500210210200201 1352

   باق ابراهيم الدسوقى سمير محمد الشربينى 2500210200200002 1353

   باق ابراهيم سعد ابراهيم كلش 2500210200200055 1354

   باق ابراهيم عبد الحميد ابراهيم الغندور 2500210210200201 1355

   باق ابراهيم محمد ابراهيم سالم حسن 2500210210200324 1357

   باق ابراهيم وائل ابراهيم ابراهيم سليمان 2500210200200002 1350

   باق حمد عبد المقصوداحمد ابراهيم م 2500210200200101 1351

   باق احمد اسامه على البيطار 2500210200200100 1370

   باق احمد السيد محمد عبدالمعطى الشيخ 2500210210200303 1372

   باق محى شهاب سيونىباحمد  2500210210200741 1371

   باق احمد حلمى عبد المجيد مغازى مسيوغه 2500210200200221 1372

   باق احمد رشاد عبد المجيد محمد حجازى 2500210210200221 1373

   باق احمد رمزى السيد سالمه الدسوقى 2500210210200044 1374

   قبا احمد سالم على سالم االقرع 2500210210200325 1375

   باق احمد سعيد على عبد ربه غازى 2500210200200213 1377

   باق ابراهيم محمد سليماناحمد صبحى  2500210210200221 1370

   باق احمد صديق صبحى عطاهللا السعدنى 2500210210200272 1371

   باق احمد صفوت محمد حموده 2500210210200271 1300

              نيت  اكشف حضور  طالب الفرقت الث
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (27جلنت )

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ــــــــــــماالسـ الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق احمد طلعت احمد عنتر ابو العمايم 2500210210200252 1302

   باق ه احمد ابراهيم شلبىد طاحم 2500210200200204 1301

   باق احمد عبد العزيز رجب عبد العزيز خليفة 2500210200200122 1302

   باق احمد عبدالحليم محمد على القصاص 2500210210200203 1303

   باق احمد عبدالناصر عبدالمنعم محمد حسين 2500210210200020 1305

   باق اللطيف عمارعبد  ماحمد عصا 2500210200200030 1307

   باق احمد على سعد على زيدان 2500210210200121 1300

   باق مد على كمال على الهارونىاح 2500210210200021 1301

   باق احمد عمادالدين احمد ابوالعال 2500210200200221 1310

   باق احمد فتح هللا على محمد محمود 2500210200200151 1312

   باق احمد فتحى عبدالسالم بيومى 2500210210200010 1311

   باق اراحمد محمد ابراهيم عبد اللطيف نص 2500210210200232 1312

   باق احمد محمد احمد الشامى 2500210200200124 1314

   باق احمد محمد احمد محمود خليف 2500210210200201 1315

   باق هنسىعيد بساحمد محمد حمدى ال 2500210200200001 1317

   باق احمد محمد شعيب مصطفى عجمى 2500210200200272 1310

   باق حمد صبحى السيد حسناحمد م 2500210210200204 1311

   باق احمد محمد عوض على ابراهيم ابوالسبع 2500210200200047 1402

   باق احمد محمد فهيم محمد شعبان 2500210200200241 1401

   باق احمد محمود حامد محمد عبدالنبى 2500210210200214 1402

   باق احمد مصطفى احمد مصطفى 2500210210200170 1403

   باق ادهم محمد حسام الدين محمد كامل شبل 2500210210200241 1404

   باق اسامه شعبان جباره ابراهيم عرفه 2500210210200030 1405

   باق حمن عبدالنبىبدالرعاسامه على  2500210210200113 1407

   باق اسامه يوسف محمد ابراهيم حسن الفرنوانى 2500210210200052 1400

   باق اسالم راغب السيد راغب مندور 2500210210200112 1401

   باق اسماعيل محمد اسماعيل محمد الجمال 2500210270200222 1420



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقتالثانيت  
   0202/0200 العام اجلامعى -نى الثا ىالفصل الدراس

 (28جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 بالستالمث

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق ايمن رمضان محمد صالح صالح 2500210210200051 1422

   باق ايهاب جالل سعد محمد الطماوى 2500210210200217 1421

   باق حامد محمد السيد محمد ابو حامد 2500210210200242 1422

   باق حسام محمد حسن حسين ريحان 2500210210200207 1423

   باق حسن السيد حسن الشرقاوى 2500210200200147 1424

   باق حسن سالمه حسن الشمندى حسن 2500210210200171 1425

   باق المولى محمد سعيدعبد  نخالد عبد المحس 2500210210200020 1421

   باق خالد محمد ابراهيم محمد حموده 2500210200200214 1410

   باق ليل احمد عطيه الفقىخ 2500210210200135 1412

   باق سامح محمد الشحات عثمان 2500210210200204 1411

   باق سعد صبحى سعد عبدالرحمن عبدهللا 2500210200200200 1412

   باق سعد مدحت محمد ابراهيم عامر 2500210210200022 1413

   باق سعفان عبدالحميد عبدالعزيز سعفان 2500210200200173 1414

   باق شاهر ابراهيم صبحى باهى 2500210210200022 1415

   باق شريف خالد محمد على الثابت 2500210200200254 1417

   باق السعداوى بيومىلصالح ميمى محمد ا 2500210210200231 1410

   باق ضياء عبد الحميد مصطفى عبد القوى 2500210210200243 1411

   باق انور رجب محمد ابراهيمعادل  2500210210200307 1420

   باق عادل حماده محمد سالم احمد 2500210210200024 1422

   باق عامر محمد سيد احمد عامر 2500210210200257 1421

   باق عبد الحميد عبد الفتاح محمد عبد الحميد النخالوى 2500210210200201 1422

   باق عبد الخالقعبد الرحمن خالد عطيه  2500210210200125 1423

   باق عبد الرحمن عبد الونيس عبد اللطيف الزينى 2500210210200272 1425

   قاب عبد الرحمن مصطفى مصطفى محمد الشابى 2500210200200215 1427

   باق عبد العزيز محفوظ عبد الوهاب محمد السيد 2500210210200052 1420

   باق عبد اللطيف عبد العاطى يحى عبد اللطيف ايمن 2500210210200252 1421

   باق عبد هللا السيد المحمدى ابراهيم غراب 2500210210200211 1430

 الرياضىالتدريب مه دمق المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت 
   0202/0200العام اجلامعى  - لثانىاالفصل الدراسى 

 (29جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 يع الطبلتتوق

 ثبلتسلين 

   باق عبدالحميد مصطفى عبدالهادى عبدالحميد احمد 2500210210200010 1432

   باق موافى خليل ى علىحعبدالحى محمد رضا عبدال 2500210210200220 1431

   باق عبدالخالق محمود عبدالخالق عبدالواحد الغنيمى 2500210200200053 1432

   باق بدالرحمن احمد محمد ابوالنجاع 2500210210200214 1433

   باق عبدالرحمن مجدى على السعيد محمد 2500210200200023 1434

   باق نصر نصر الخولى لستاراعبدالستار ربيع عبد 2500210200200201 1437

   باق عبدالسالم عالء عبدالسالم عبدالونيس 2500210210200237 1430

   باق زيز صبرى عبدالعزيز محمد العطارعبدالع 2500210200200232 1431

   باق عبدهللا صفى الدين عبد هللا الخولى 2500210210200170 1440

   باق لطيف عبدالونيسعبدال عبدهللا صالح 2500210210200230 1442

   باق عبدهللا مجدى على ابراهيم عاصى 2500210210200143 1441

   باق رف عبدالمجيد احمد قراقيشعبدالمجيد اش 2500210200200011 1442

   باق عصام صبرى فواد السيد محمد صقر 2500210200200031 1443

   باق هعصام محمد احمد على عرف 2500210210200300 1444

   باق عالء على خليل عبده عباس 2500210210200240 1445

   باق على اسامه السيد عبداحليم 2500210210200150 1447

   باق على رزق السيد محمد 2500210210200231 1440

   باق عمر ابراهيم عبدالحميد على ابوالنجا 2500210200200170 1452

   باق راهيم جمعه شعيبهللا على اب م عبدرعمر اك 2500210210200277 1451

   باق عمر تحسين ابراهيم محمد صالح 2500210210200152 1452

   باق مر محمد محمد عبد العزيز كديرهع 2500210210200232 1453

   باق عمر مصطفى عبدالعزيز محمد حسين 2500210200200207 1454

   باق محمد محمد حسن بدر لعزيزاكريم ابراهيم عبد  2500210200200217 1455

   باق كريم سعيد ابراهيم عيد ابراهيم 2500210210200045 1457

   باق م عبدالقوى محمد مصطفىكريم غان 2500210200200017 1450

   باق كريم محمد السيد محمد بسطويسى 2500210200200072 1451

   باق محروس احمد محروس عمر 2500210210200112 1470

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 حضور طالب الفرقت الثانيت  ف كش
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
الـة ح

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمد ابراهيم سعدابراهيم بظاظو 2500210210200225 1472

   باق محمد احمد محمد عبد الحميد الدمياطى 2500210210200212 1472

   باق محمد اشرف عزت بسيونى الشهاوى 2500210210200210 1473

   باق محمد السعيد عبد الونيس بلتاجى سليمة 2500210210200054 1474

   باق محمد ايهاب عبدالمولى ابوزيد ابوسكين 2500210200200203 1475

   باق محمد جمال عبدالكريم عبدهللا 2500210210200105 1477

   باق محمد حازم سيد احمد محمد دراز 2500210200200130 1470

   باق حسن ابراهيم عبدال محمد 2500210210200311 1471

   باق محمد حمدى محمود ابوالعنين 2500210210200122 1402

   باق لد هلهممحمد خالد عبداللطيف حا 2500210200200057 1402

   باق محمد خالد محمد ابراهيم الجندى 2500210210200003 1403

   باق محمد خالد محمد راغب محمد 2500210200200205 1404

   باق محمد سعيد سعيد الحلو 2500210200200242 1405

   باق محمد سمير السيد احمد العطار 2500210210200154 1407

   باق محمد هنداوى عمرسمير محمد  2500210200200210 1400

   باق محمد شعبان عيد بريقع 2500210210200273 1401

   باق م ابو العزممحمد شعبان محمد عبد العظي 2500210210200122 1410

   باق محمد طاهر السعيد عبدالعال سليمان 2500210210200221 1412

   باق باسىعمحمد طلعت مرعى احمد ال 2500210210200250 1411

   باق محمد عبد هللا على محمد عبد العال 2500210210200200 1412

   باق محمد عبدالغنى محمد على القصاص 2500210210200204 1413

   باق محمد عبدالفتاح عبدالحميد محمد 2500210200200012 1414

   باق محمد عبدالمنعم العدل عبدهللا 2500210200200010 1415

   باق محمد عزت نصر عبدالسميع ابوزيد 2500210200200230 1417

   باق محمد عصام عبدالقادر مصطفى النجار 2500210200200054 1410

   باق محمد عالء الدين محمد السمسار 2500210200200103 1511

   باق محمد عمر ابراهيم حسن ابو عمر 2500210210200215 1500

 
 
 

 ه لثانياكشف حضور طالب الفرقت

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :
 

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

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

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 مثبالستال

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمد عوض ابوزيد عبدالرازق 2500210210200123 1502

   باق اهيم قاسمم ابريمحمد فرج ابراه 2500210210200112 1501

   باق محمد فرج عبدهللا محمود على محمود 2500210200200122 1502

   باق محمد فريد اسماعيل رمضان 2500210210200130 1503

   باق محمد مجدى على العجوز 2500210210200007 1505

   باق محمد محمد احمد الصاوى 2500210200200200 1507

   باق مد محمود السيد احمد محمد شلبىحم 2500210210200051 1500

   باق محمد مصطفى محمد احمد 2500210200200271 1520

   باق لجعبمحمد منير سليمان محمد ا 2500210200200034 1522

   باق محمد هانى شاكر محمد السيد 2500210210200222 1521

   باق اعيلممحمد وائل خليل ابوالمعاطى اس 2500210210200222 1522

   باق محمود ابوزيد يحيى عبدهللا 2500210210200000 1523

   باق محمود احمد بدير السيد قابل 2500210200200157 1524

   باق محمود الحسينى فتوح عبدالكريم خلف هللا 2500210210200312 1527

   باق محمود خالد محمد احمد عبدالنبى 2500210210200001 1520

   باق محمود خالد محمد عبدالمقصود البسطويسى 2500210210200221 1521

   باق محمود رافت فتحى حامد محمود 2500210210200203 1510

   باق حمود رزق محمود مصطفى السماحىم 2500210210200311 1512

   باق محمود صبحى السباعى البشبيشى 2500210210200754 1511

   باق محمد مرعى حى دسوقىصبود ممح 2500210210200204 1512

   باق محمود عبد المنعم اسماعيل يوسف اسماعيل 2500210210200073 1513

   باق د عبدالجيدمحمود عبدالجيد احم 2500210210200223 1514

   باق محمود محمد توفيق محمد عرفه 2500210210200220 1515

   باق لعزيز ابراهيمعبد ا محمود محمد عبد العزيز 2500210210200015 1517

   باق محمود محمد عبد القوى محمد عسل 2500210200200222 1510

   باق محمود محمد محمد شعبان 2500210210200202 1511



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 شف حضور طالب الفرقت الثانيه ك
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (00جلنت )

 مــــــاالســـــــ الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمود مومن محمد ابو العزم الحنفى 2500210200200251 1522

   باق محمود ناصر ابراهيم عيسى نويجى 2500210210200224 1521

   باق محمود ناصر السيد حليب 2500210210200213 1522

   باق مختار محمد مختار احمد سعد 2500210210200072 1523

   باق مصطفى احمد شوقى احمد محمد 2500210210200232 1524

   باق مصطفى البهى محمد البهى 2500210210200753 1525

   باق مصطفى ايمن مصطفى سعيد زيدان 2500210210200217 1527

   قبا مصطفى كمال خضر محمد الزواوى 2500210210200241 1520

   باق مصطفى وليد مصطفى ابراهيم عيسى 2500210210200207 1530

   باق معاذ مصطفى حسن محمد اسماعيل 2500210210200202 1532

   باق براهيم مكى ابراهيم زعفانمهند ا 2500210210200215 1531

   باق مهند صالح محد الطنطاوى 2500210210200743 1532

   باق محمد اغامد على مح ندهم 2500210210200210 1533

   باق نور محمد عبد الحميد سليمان غازى 2500210210200017 1535

   باق هشام يحى محمد الحصافى فواد 2500210210200007 1537

   باق يوسف عبدالحليم احمد السيد ناصف 2500210210200200 1530

   باق يوسف يحى محمد غنيمه 2500210210200272 1531

   1من الخارج احمد احمد على عبده 2500210270200211 1540

   1من الخارج محمد السيد اسماعيل حسن عامر 2500210270200344 1542

   1من الخارج محمود ابراهيم مصطفى خليل محمد عادل 2500210270200340 1541

 

 مقدمه التدريب الرياضى المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 

 الثالثت الفرقت طالب  ختلفاثحضور قائمت 
 م0202/0200معى للعام اجلا -الدراسى الثانى   الفصل ملقرراث بالفرقت الثانيت 

 ختلفاث (03جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

400
3 

 احمد الجوهرى عبدالرحمن عبدالعاطى 2480208218288866
   تذريس مستجذ3س

401
0 

 ق هالل موسى محمدطار احمد 2480208218288104
   تذريس مستجذ3س

401
1 

 احمد عاطف عبد الفتاح شلبى 2480208218288142
   تذريس مستجذ3س

401
2 

 ن المشداحمد عبد االعلى عبد البر عبد الرحم 2480208218288011
   تذريس مستجذ3س

401
4 

 احمد محمد السيد عبد المومن 2480208218288006
   تذريس مستجذ3س

402
9 

 سعد عبد الوهاب فتحى السنهورى 2480208218288160
   تذريس مستجذ3س

405
1 

 محمد السعيد عبدهللا على عبدهللا 2480208218288264
   تذريس مستجذ3س

405
9 

 فوزى محمد يوسف ابو الخير محمد 2480208218288012
   تذريس مستجذ3س

406
0 

 محمد قمر عبدالعليم القاضى 2480208218288263
   ذس مستجتذري3س

406
1 

 محمد كمال محمد النزهى 2480208218288133
   تذريس مستجذ3س

406
3 

 محمد محمود محمد صادق محمد 2480208218288211
   تذريس مستجذ3س

406
4 

 محمود السيد محمود محمد الدسوقى 2480208218288136
   تذريس مستجذ3س

406
5 

 سماعيلهيم اامحمود الشحات محمد ابر 2480208218288868
   تذريس مستجذ3س

406
6 

 محمود بسيونى محمد محمد قنديل 2480208208288006
   تذريس مستجذ3س

407
3 

 هشام محمد جوده محمد موسى حجازى 2480208208288860
   تذريس مستجذ3س

441
4 

 احمد احمد السعيد احمد الفار 2480208218288234
   ادارة مستجد1س

441
9 

جمعه اسماعيلسمير احمد  2480208208288834  
   ادارة مستجد1س

442
2 

 احمد عادل سعد السيد برغوث 2480208218288111
   ادارة مستجد1س

442
4 

احمد عبدالغفار السيد على محمد غازى  2480208208288232
زغبىال  

   ادارة مستجد1س

442
6 

 احمد عيد محمد محمود ابوسالم 2480208218288241
   ادارة مستجد1س

443
3 

 احمد محمد محمد شكرى مرسى شويل 2480208208288102
   ادارة مستجد1س

   ادارة مستجد1س احمد محمود محمد صابر على مهيا 4432480208218288002

 مقدمة التدريب الرياضى -المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

4 

444
4 

ده ابراهيم اسماعيل صقربالل عب 2480208218288113  
   ادارة مستجد1س

445
1 

 حسام مسعد بدير يوسف صالح 2480208218288062
   تجدرة مسااد1س

445
2 

 حسن عبد المعبود حسن حمد 2480208218288124
   ادارة مستجد1س

445
3 

 حسين السيد ابوالفتوح مرسى 2480208218288061
   ادارة مستجد1س

445
8 

دى ثروت احمد عبداللطيف عجالنشا 2480208218288226  
   ادارة مستجد1س

446
2 

محمد ىعبد الرحمن سعد حفظى فهم 2480208218288016  
   ادارة مستجد1س

446
4 

 عبد هللا ناصر عبد هللا صالح طلحه 2480208218288816
   ادارة مستجد1س

446
8 

 على محمد ذاكى حسين موسى 2480208218288220
   ادارة مستجد1س



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 

 الثالثت الفرقت طالب  ختلفاثحضور ائمت ق
 م0202/0200ى جلامعاللعام  -ملقرراث بالفرقت الثانيت الفصل الدراسى الثانى   

 ختلفاث (04جلنت )

 م

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى
 حبلـة القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

447
0 

زيد سليمعمر عبدالمجيد ابراهيم ابو 2480208218288001  
   ادارة مستجد1س

447
2 

 عمر محمد السعيد رجب جعفر 2480208218288826
   ستجدمارة دا1س

448
6 

 محمد جميل راضى عبدالحميد عتمان 2480208218288838
   ادارة مستجد1س

448
9 

 محمد زغلول زغلول على اسماعيل 2480208218288020
   ادارة مستجد1س

449
0 

عد السيد جمعه عقلمحمد س 2480208218288002  
   ادارة مستجد1س

449
1 

دابوزي محمد صالح عبدالوهاب 2480208218288214  
   ادارة مستجد1س

449
7 

 محمد عاطف يوسف محمد المتبولى 2480208218288830
   ادارة مستجد1س

449
9 

 محمد عبدالقادر على صالح 2480208218288822
   ادارة مستجد1س

450
0 

مد عبدالمجيد كمال حسن بظاظومح 2480208218288116  
   ادارة مستجد1س

450
1 

حفيظ نصر حمدعبدال محمد فتحى 2480208218288828  
   ادارة مستجد1س

450
3 

 محمد كمال محمد اسماعيل عامر 2480208218288120
   ادارة مستجد1س

450
4 

 محمد محمود عبد الحميد الشربينى 2480208218288861
   ادارة مستجد1س

450
5 

 محمد مرشدى زكى عطيه 2480208218288100
   ادارة مستجد1س

450
7 

مد على ابوحسينراهيم محابود ممح 2480208218288221  
   ادارة مستجد1س

 
 

 مقدمة التدريب الرياضى -المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (2جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 ـدالقيـ

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد راهيم احمد ابراهيم عبده شعيببا 2500210100200523 1002

   مستجد ابراهيم احمد السيد عبد العزيز 2500210100200750 1001

   مستجد ابراهيم اسامه احمد محمد الشامى 2500210210200031 1002

   مستجد ابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل احمد خضير 2500210100200704 1003

   مستجد ابراهيم الشوادفى عبد هللا سالمه 2500210210200210 1004

   مستجد ابراهيم انور ابراهيم ديب عبدالحفيظ 2500210100200520 1005

   مستجد ابراهيم رجب رمضان ابراهيم صالح 2500210100200207 1007

   مستجد ابراهيم سعد ابراهيم محمد العدوى 2500210100200402 1000

   مستجد راهيم سعيد ابراهيم السعيدبا 2500210100200501 1001

   مستجد ابراهيم عبد المولى ابراهيم شعبان فليفل 2500210100200712 1020

   مستجد ابراهيم عمرو احمد ابراهيم الشرقاوى 2500210100200507 1022

   مستجد ابراهيم محمد اسماعيل ابراهيم على 2500210100200517 1021

   مستجد ابراهيم محمد السيد محمد المنياوى 2500210100200431 1022

   مستجد ابراهيم محمد صبرى على حسن الدماطى 2500210100200501 1023

   مستجد ابراهيم محمود صادق عبده عطيه 2500210100200270 1024

   مستجد ابراهيم محمود فهيم محمد 2500210100200541 1025

   مستجد محمد ابراهيم حت ابراهيميم مدهابرا 2500210100200251 1027

   مستجد ابراهيم يسرى عبدالعظيم طلحه محمد 2500210210200202 1020

   مستجد احمد ابراهيم السيد السيد سراج خليل 2500210100200020 1021

   مستجد احمد ابراهيم حسن مصباح 2500210100200551 1010

   مستجد ل عبدالواحد هالعبدهللا لاحمد اسماعي 2500210100200202 1012

   مستجد احمد اشرف المغازى عبدالعال مغازى 2500210100200111 1011

   مستجد احمد اشرف عبد الرحمن الدسوقى الفخرانى 2500210100200317 1012

   مستجد احمد اشرف محمد الصغير مصطفى عمر 2500210210200025 1013

   مستجد ابو بكر غازى د فتح هللاالسعي احمد 2500210100200721 1014

   مستجد احمد السعيد متولى السيد صحصاح 2500210210200212 1015

   مستجد احمد الشحات عبد الفتاح جبريل 2500210100200542 1017

   مستجد غريب السيد الفقىاحمد ال 2500210100200231 1010

   مستجد ونى ابو سعدهى بسيناحمد بسيونى عبد الغ 2500210100200410 1011

   مستجد احمد جابر محمد السيد الغرباوى 2500210100200432 1020

 1المادة :التربيه الصحية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 
 
9) 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (0جلنت )

 الســـــــــــــما الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 بلتطع اليتوق

 ثبلتسلين 

   مستجد احمد جمال الدين عبد المنعم محمد الرفاعى 2500210100200340 1022

   مستجد احمد جمعه السعيد سيد احمد ابو بريكه 2500210100200412 1021

   مستجد لتهامىاحمد جميل السيد ا 2500210100200752 1022

   مستجد لمونىساحمد حسن سيد احمد ال 2500210100200722 1023

   مستجد احمد حسين محمد السايس 2500210100200423 1024

   مستجد احمد حمدى عبد العظيم قابيل سالمه 2500210100200742 1025

   مستجد احمد خالد سالمة احمد شوغى 2500210100200552 1027

   مستجد احمد خالد كامل عبدهللا البرى 2500210100200443 1020

   مستجد احمد خليل عبدالرؤف خليل طه 2500210100200317 1021

   مستجد احمد رجب فتح هللا محمود ابوبكر 2500210100200273 1030

   مستجد احمد رجب فتحى عبدالفتاح القبالوى 2500210100200552 1032

   مستجد احمد رجب مصطفى عصر 2500210100200415 1031

   مستجد مد محمد بقرةاد محشاحمد ر 2500210100200272 1032

   مستجد احمد رضا اسماعيل عبدالقادر 2500210100200701 1033

   مستجد احمد رضا عبد الرازق محمدعبدالحافظ 2500210100200515 1034

   تجدمس احمد رضا على محمد عطوه 2500210100200307 1035

   دجمست احمد رضا محمد عبده العبسى 2500210100200411 1037

   مستجد احمد سالم طه محمد البيلى 2500210100200313 1030

   مستجد احمد سعد مصطفى عطيه حجازى 2500210100200540 1031

   مستجد احمد سعد يونس عباس ابراهيم 2500210100200347 1040

   مستجد احمد صابر عوض عبد الحميد ابراهيم 2500210100200724 1042

   مستجد احمد صالح ابراهيم البسيونى جمل 2500210100200531 1041

   مستجد احمد صبرى محمد ابو كامل 2500210100200030 1042

   مستجد احمد صالح الدين عبد المعطى مختار 2500210100200025 1043

   مستجد عبداللطيف عبدالحليم ابراهيماحمد صالح  2500210100200515 1044

   مستجد شبل عامرطلبه احمد  2500210100200401 1045

   مستجد احمد عادل سعد محمد ابراهيم 2500210100200411 1047

   مستجد احمد عادل عبد الحميد فريد عكاشه 2500210100200350 1040

   مستجد هاحمد عادل عنتر ابراهيم عطي 2500210210200251 1041

   تجدسم احمد عادل محمد عبدالهادى 2500210100200777 1050

 
 

 

 1التربيه الصحية المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (3جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد احمد عاطف محمد داود 2500210100202020 1052

   مستجد احمد عبد الحكيم عبد العزيز طلب عمارة 2500210100200242 1051

   مستجد احمد عبد الحكيم عبد المولى سليمان غانم 2500210100200512 1052

   مستجد احمد عبد الفتاح محمد دهيم 2500210100200722 1053

   مستجد احمد عبد المجيد عبد الرحمن عبد القادر 2500210100200514 1054

   مستجد احمد عبد المحسن سعد قطب يونس 2500210100200401 1055

   مستجد احمد عبدالمنعم سعيد حامد غلوش 2500210100200455 1057

   مستجد احمد عبدالمنعم عبدالعظيم الدسوقى 2500210100200113 1050

   مستجد احمد عبدالهادى السيد غمرى 2500210100200117 1051

   مستجد احمد عزت محمد عبدالحميد 2500210100200520 1070

   مستجد احمد عزت محمود ابراهيم المغربى 2500210100200570 1072

   مستجد احمد عصام فرج محمود الزفتاوى 2500210100200274 1071

   مستجد لحميد غانماحمد عقل محمد عبد ا 2500210100200231 1072

   مستجد نىيد احمد السلموحسن س احمد على 2500210100200250 1073

   مستجد احمد على عبد الجليل على شعبان 2500210100200220 1074

   مستجد احمد على عبد الحميد عبد العاطى قرطام 2500210100200721 1075

   مستجد ى علىاحمد على عبدالمنصف مرشد 2500210100200551 1077

   مستجد شهاوى متولى احمد عماد على 2500210100200330 1070

   مستجد احمد عوف ابو اليزيد عوف عوف 2500210210200123 1071

   مستجد احمد فؤاد فؤاد حسين بغدوده 2500210100200022 1000

   مستجد احمد مجدى السيد احمد محمد عبدالرحمن 2500210100200732 1002

   تجدسم احمد محمد ابراهيم مسعود خلف 2500210100200243 1001

   مستجد احمد محمد ابو اليزيد محمود الجيار 2500210100200420 1002

   مستجد احمد محمد السعيد احمد اللقانى 2500210100200512 1003

   مستجد احمد محمد السعيد هالل سالمه 2500210100200502 1004

   مستجد احمد محمد الشريف محمود محمد مصطفى 2500210100200321 1005

   مستجد احمد محمد امين عوض على 2500210210200012 1007

   مستجد احمد محمد جودة محمد موسى 2500210100200301 1000

   مستجد احمد محمد حمدى محمد حسين 2500210100200210 1001

   مستجد لستار السيد الحجرىاحمد محمد عبد ا 2500210210200041 1010

 1التربيه الصحية المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 يت  الثان كشف حضور طالب الفرقت
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (4جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد يدىاحمد محمد عبدالستار محمد جن 2500210100200417 1012

   مستجد الحليم البيلى ء الدين عبدمد عالحاحمد م 2500210100200700 1011

   مستجد احمد محمد فوزى جاب هللا 2500210100200111 1012

   مستجد احمد محمد محمد العزيزى السيد 2500210100200257 1013

   مستجد احمد محمد مصطفى سيد احمد 2500210100200521 1014

   جدمست مجاحمد محمد نبوى محمد ن 2500210100200010 1015

   مستجد احمد محمود عبد الحى بسيونى راشد 2500210100200220 1017

   مستجد احمد محمود عبد الحى عبد هللا بيصار 2500210100200413 1010

   مستجد احمد محمود محمد على الوكيل 2500210100200542 1011

   دجمست احمد مدحت متولى فتح هللا الفشار 2500210100200537 1200

   مستجد احمد مسعد احمد يوسف محمد خضر 2500210100200425 1202

   مستجد احمد مسعد محمد احمد المطرى 2500210100200422 1201

   مستجد احمد مطاوع عبدالباقى محمد ابوالخير 2500210100200401 1202

   مستجد د مفرح زكريا السيد ابو عيانهاحم 2500210100200442 1203

   مستجد احمد منتصر عبده مرشدى البرعى 2500210100200725 1204

   مستجد احمد ناصر السعيد نبيه محمد 2500210100200521 1205

   مستجد احمد نصر احمد بيومى 2500210100200110 1207

   مستجد لحليم خضراحمد نورالدين اسماعيل عبد ا 2500210100200354 1200

   مستجد د العليم عبد اللطيف ابوعمرليد عبمد وحا 2500210100200377 1201

   مستجد ادهم محمد اسماعيل محمد اسماعيل 2500210100200510 1220

   مستجد اسامه احمد محمد احمد محمد النجار 2500210100200323 1222

   مستجد بهاسامه اسامه على حطي 2500210210200151 1221

   مستجد مةمد ابوغازى سالاء محياسامه ض 2500210210200032 1222

   مستجد اسامه عبد هللا السيد عبد القادر حجازى 2500210210200205 1223

   مستجد اسامه محمد محمد ابراهيم عمر 2500210100200224 1224

   مستجد اسالم رمضان عيد محمد الرماح 2500210100200410 1225

   مستجد رى بكرالقبا اسالم سامح محمد 2500210100200740 1227

   مستجد اسالم سعد محمد على محمود 2500210100200012 1220

   مستجد اسالم شريف على االمام الصفتى 2500210100200250 1221

   مستجد اسالم عالء محمد صادق عثمان 2500210100200702 1210

 
 

 الفرقت الثانيت  كشف حضور طالب 

 1التربيه الصحية المادة :

 1التربيه الصحية المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200امعى م اجلاالع -الفصل الدراسى الثانى 
 (5جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد اسالم محمد احمد عوض عبد الرحمن 2500210100200710 1212

   مستجد د سليمان الشريفاسالم محم 2500210100200711 1211

   مستجد اسالم محمد يحيى محمد فايد 2500210100200430 1212

   مستجد اشرف احمد عبدالفتاح يحى محمد تغيان 2500210100200470 1213

   مستجد التهامى السيد فتوح التهامى البسيقى 2500210210200315 1214

   مستجد ى مجاهدالسعودى عبدالهادى عل 2500210210200211 1215

   مستجد سعيد ابراهيم غازى السيد سلمانلا 2500210100200570 1217

   مستجد السعيد المرشدى مصطفى المرشدى 2500210100200734 1210

   مستجد السيد احمد السيد احمد جعفر 2500210100200572 1211

   جدمست السيد احمد السيد احمد عبده شرابى 2500210100200027 1220

   مستجد احمد سيد غازى ابوسن الحالسيد  2500210100200411 1222

   مستجد السيد محمد محمد محمود سالم 2500210210200231 1221

   مستجد المغازى السيد المغازى بدر المغازى 2500210100200741 1222

   مستجد امجد على محروس عبدالغنى 2500210100200775 1223

   مستجد جاجهيم حاامير احمد عبدالسالم ابر 2500210100200303 1224

   مستجد امير حمدى جابر جمعه عيد 2500210100200301 1225

   مستجد انس محمد خليل عبده 2500210100200201 1227

   مستجد ايمن جمعه السيد حسن شراره 2500210100200422 1220

   مستجد د ابراهيمايمن يوسف السيد محم 2500210100200702 1221

   مستجد بسيونى عبداللطيف اسماعيل بسيونى شعبان 2500210100200340 1230

   مستجد بهاء اشرف رمضان ابو المجد حشاد 2500210100200412 1232

   مستجد بهاء سعد محمد ابراهيم نصير 2500210100200375 1231

   تجدمس بولس نزيه خله عبده خليل 2500210210200103 1232

   مستجد فتاح مجاهدجاهد عبد الحيد موتامر  2500210100200731 1233

   مستجد جابر ايهاب جابر على جعفر 2500210210200117 1234

   مستجد جابر فتحى محمد خليل 2500210100200752 1235

   مستجد جالل صبرى جالل على داود 2500210210200250 1237

   دتجسم مال السعيد جمال الدين محمد محمودج 2500210100200321 1230

   مستجد جمال خالد اسعد عبد السالم 2500210100200703 1231

   مستجد جمال محمود احمد احمد عاشور 2500210100200575 1240



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

    (6جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
 حالـة

 ـدالقيـ

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد جهاد على فتح هللا على عبدهللا 2500210100200703 1242

   مستجد حاتم محمد فتحى طلب عبدالرحيم 2500210100200412 1241

   مستجد حاتم محمد محمد على ابوزيد 2500210100200543 1242

   مستجد وض مرسى عيسى عبدالحافظحمد معتم ماح 2500210100202002 1243

   مستجد حازم طاهر ابراهيم مصطفى محمد 2500210100200410 1244

   مستجد حازم عيسى سعد بشته 2500210100200470 1245

   مستجد حازم محمد صبرى محمد فرج 2500210100200001 1247

   مستجد يمابونع ازم محمد عبد الفتاح محمدح 2500210100200501 1240

   مستجد حسام ابراهيم حسن شحاته السيد 2500210100200333 1241

   مستجد حسام فتح هللا توفيق ابراهيم اسماعيل 2500210210200104 1250

   مستجد حسام كارم محمد خالف 2500210100200302 1252

   مستجد االمام خليفة حسام مصطفى قطب 2500210100200712 1251

   مستجد حسن ابراهيم حسن ابراهيم 2500210100200235 1252

   مستجد حسن محمود صالح عبد العزيز مسعود 2500210100200327 1253

   مستجد حسن يسرى السيد محمد الجعب 2500210100200730 1254

   مستجد حسين شكرى عوضين مصطفى احمد 2500210100200344 1255

   مستجد موده غزالد حلمى ححمى ممحل 2500210100200707 1257

   مستجد حماده رضا محمد محمد حامد 2500210100200251 1250

   مستجد خالد حسن محمد احمد القن 2500210210200257 1251

   مستجد خالد عادل ابراهيم السيد 2500210210200230 1270

   دمستج طاهللا المغازى محمدخالد محمد ع 2500210100200773 1272

   مستجد خالد ممدوح فتحى عبدالغنى 2500210100200577 1271

   مستجد ذياد صبحى عبدالمقصود عبدالمجيد 2500210100200330 1272

   مستجد رحيم ابراهيم احمد كليله 2500210210200173 1273

   دمستج رمضان عماد رمضان محمود طلبه 2500210100202023 1274

   مستجد براهيم عبد العاطى ابراهيم عبدالقادرف اروو 2500210210200300 1275

   مستجد زياد احمد السيد صبحى العش 2500210100200357 1277

   مستجد زياد خالد معوض معوض على 2500210100200017 1270

   مستجد زياد عمرو عبد العاطى بدير المرشدى 2500210210200212 1200

                                                        

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 1التربيه الصحية المادة :

 1التربيه الصحية المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (7جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عبدالقادر السيد زياد محمد خميس 2500210100200334 1202

   مستجد سامح انور مصطفى حماد سعيد 2500210100200505 1201

   مستجد سامح سمير عبد السالم مصطفى الخامى 2500210100200500 1202

   مستجد سعد محمد سعد شرف الدين 2500210100200271 1203

   جدتمس مد على ابومحمدسعد محمد سعد مح 2500210100200503 1204

   مستجد سعيد مصطفى سعيد غريب 2500210100200514 1205

   مستجد سالمه احمد سالمه موسى صقر 2500210100200731 1207

   مستجد سمير محمد صبحى عبالحميد محمد 2500210210200021 1200

   مستجد سويلم امام سويلم عبد الحميد محمد 2500210100200205 1201

   مستجد شادى سعد عبد الفتاح احمد 2500210210200302 1210

   مستجد شادى محمد بسيونى شتا 2500210100200117 1212

   مستجد شرف الدين عزت عمران محمد شرف الدين 2500210100200212 1211

   مستجد شهاب احمد محمد السيد ناصف 2500210100200720 1212

   مستجد د الحميد القهوجى عباب عز الدين عبد هللاشه 2500210100200301 1213

   مستجد شهاب عمر عبد المعبود الشوربجى 2500210210200124 1214

   مستجد شوقى عبدالنبى عبدالهادى عبدالنبى احمد 2500210100202022 1215

   مستجد صبحى اشرف صبحى السيد جمعه 2500210100200711 1217

   مستجد لفرماوىميد احصبحى اشرف عبدال 2500210210200023 1210

   مستجد صالح اشرف المليجى محمود المليجى 2500210100200540 1211

   مستجد صهيب محمد احمد احمد العزب 2500210100200241 1100

   مستجد طارق حسنى فريد محمد اللقانى 2500210100200370 1102

   مستجد ادريس قمرطارق ذياد محمد  2500210100200020 1101

   مستجد طارق محمد عبد العزيز نعيم 2500210100200312 1102

   مستجد طه محمد طه محمد النمرسى 2500210100200237 1103

   مستجد عادل محمد عدلى حامد زكى 2500210100200735 1104

   مستجد عاصم اشرف محمد شعبان البنا 2500210100200310 1105

   مستجد املى ابو شوشهد الشمعاصم مح 2500210100200113 1107

   مستجد عامر محمد عامر محمد منصور 2500210100200402 1100

   مستجد عبد الرحمن اسامه مختار محمد بليح 2500210100200432 1101

   مستجد عبد الرحمن بكر محمد مرعى 2500210100200772 1120



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -نى االفصل الدراسى الث

 (8جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عبد الرحمن جالل احمد محمد العيسوى 2500210100200712 1122

   دمستج بيدعبد الرحمن صالح بهنسى ع 2500210100200471 1121

   مستجد عبد الرحمن عبد الفتاح بدير حسن الشنوانى 2500210100200241 1122

   مستجد عبد الرحمن عبد الفتاح محمد اسماعيل بركات 2500210100200023 1123

   مستجد عبد الرحمن محمد السيد عبد العاطى بنات 2500210100200457 1124

   مستجد ب عمارهسف طلون يوسف يعبد الرحم 2500210100200502 1125

   مستجد عبد العزيز حسين عبد العزيز عبد القوى عويضة 2500210100200314 1127

   مستجد عبد الغنى عبد الحكيم عبد الغنى بسيونى 2500210100200531 1120

   مستجد عبد الفتاح نبيل عبد العزيز خليل الدخاخنى 2500210100200711 1121

   مستجد هللا ابراهيم عبد هللا ابراهيم فرجد عب 2500210100200702 1110

   مستجد عبد هللا رجب حميدة عوض عيسى 2500210100200024 1112

   مستجد عبد هللا عبد العزيز محمد عبد العزيز 2500210100200513 1111

   مستجد عبد هللا عشرى فرج فرج بركات 2500210100200717 1112

   مستجد محمد عبد هللا محمد سالم هللاعبد  2500210100200725 1113

   مستجد عبد المنعم عصام عبد المنعم عبده عبد هللا 2500210100200322 1114

   مستجد عبدالرحمن احمد جمعه محمد ابونعامه 2500210100202001 1115

   مستجد عبدالرحمن خالد مصطفى عبد اللطيف حسان 2500210100200115 1117

   مستجد عبدالرحمن صالح ابراهيم عبدالحميد 2500210100200510 1110

   مستجد عبدالرحمن محارب عبدالحميد محمد محارب 2500210100200220 1111

   مستجد عبدالرحمن محمد زيدان ابراهيم 2500210100200400 1120

   مستجد عبدالرحمن محمود البيومى السيد 2500210100200322 1122

   مستجد عبداللطيف انيس عبداللطيف االمشيطى 2500210100200305 1121

   مستجد عبدهللا اشرف يوسف ابراهيم على الوهيدى 2500210100200404 1122

   مستجد عبدهللا درغام عوض درغام 2500210100200003 1123

   مستجد عبدهللا رضا عبده عبدالوهاب 2500210100200222 1124

   مستجد  طارق ابراهيم مصطفى سالمهللاعبد 2500210100202025 1125

   مستجد عبدهللا عادل صباح محمد السيد 2500210100200727 1127

   مستجد عبدهللا محمد عبدالسميع محمد على اسماعيل 2500210100200770 1120

   مستجد عبدهللا مسعد جمعه محمد العيسوى 2500210100200421 1121

   مستجد ولى محمود عوض ابراهيم يوسفالمعبد 2500210100200532 1130

 1التربيه الصحية المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (9جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد المجيد عبد الجواد الصعيدى ن عبدمت حسصع 2500210100200312 1132

   مستجد عالء عمر زين الدين عبدالمجيد زين الدين الشهاوى 2500210100200030 1131

   مستجد على ابراهيم محمد السيد يوسف 2500210100200571 1132

   مستجد على اسامه على محمد السعيد 2500210100202021 1133

   مستجد على سامى السيد حامد البلقاسى 2500210100200502 1134

   مستجد على سعد على محمد ابو شدين 2500210100200112 1135

   مستجد على عاطف شحاته على فايد 2500210100200114 1137

   مستجد على محمد احمد على عبد الجواد 2500210100200011 1130

   جدمست ىرعلى محمد على الصب 2500210100202022 1131

   مستجد على محمد على محمد خليفه 2500210100200722 1140

   مستجد عماد حمدى السعيد فرج على 2500210100202017 1142

   مستجد عماد عادل سعد حسين ابوعمر 2500210100200715 1141

   مستجد عماد مصطفى محمد يوسف ابو عبد هللا 2500210100200310 1142

   مستجد عمار سعد سالم سعد الدين زايد 2500210100200400 1143

   مستجد عمار شريف على رضا احمد على 2500210210200274 1144

   مستجد عمار عادل حامد الحجاج 2500210100202024 1145

   مستجد عمار محمد السيد احمد ابراهيم عمر 2500210100200507 1147

   مستجد ينىالشربحمود معمار ياسر  2500210100200253 1140

   مستجد عمر احمد السيد احمد غازى 2500210210200275 1141

   مستجد عمر باسم السيد سيد احمد 2500210100200325 1150

   مستجد عمر خالد محمد السيد غازى 2500210100200002 1152

   مستجد عمر رشدى عبد النبى محمد ابراهيم 2500210100200211 1151

   مستجد عمر صابر عبد المنصف عبد هللا عبد السالم 2500210100200721 1152

   مستجد عمر عادل عبدالستار محمد رماح 2500210100202000 1153

   مستجد عمر عاطف البقرى السعيد يوسف 2500210100200004 1154

   مستجد عمر عبد الخالق محمد عبد الوهاب سعيد 2500210210200212 1155

   مستجد عمر محمد السعيد فهمى عبد هللا مكى 2500210100200014 1157

   مستجد عمرو ابراهيم عبدالفتاح احمد عصر 2500210100200451 1150

   مستجد عمرو احمد محمد احمد االحول 2500210100200405 1151

   مستجد عمرو رمضان محمد على ابوزيد 2500210100200310 1170

 

 
 ثانيت  فرقت الال بالطكشف حضور 

 1التربيه الصحية المادة :

 1يةحالتربيه الص المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (22جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عمرو شريف قطب ابراهيم عبدهللا الوردانى 2500210100200415 1172

   مستجد عمرو عبد هللا حسين نصير الشناوى 2500210100200355 1171

   مستجد عمرو عبدالرحمن سعد عبدالرحمن سرور 2500210210200103 1172

   مستجد عمرو مجدى ممدوح محمد على 2500210100200500 1173

   مستجد عمرو محمد محمد مغنم 2500210200200171 1174

   مستجد قىبا صبحى رفادى امي 2500210100200513 1175

   مستجد فادى ماهر على جبر محمد 2500210100200557 1177

   مستجد فارس اشرف عبد الحافظ مصطفى المرسى 2500210100200702 1170

   مستجد فارس عبد الحميد سيد احمد محمد عيسى 2500210100200723 1171

   دتجمس لىوفارس عبد النبى متولى عيسى مت 2500210100200201 1100

   مستجد فارس ماهر السيد عبد اللطيف 2500210100200724 1102

   مستجد فارس متولى ابراهيم عبد هللا الوردانى 2500210100200417 1101

   مستجد فارس محمد عبد الستار االمام غالى 2500210100200571 1102

   ستجدم لسماعيافارس محمود عبد الغنى عبد الغنى  2500210100200005 1103

   مستجد فتحى احمد عبد الرحمن احمد الشهاوى 2500210100200420 1104

   مستجد فتحى بدوى فتحى بدوى الخياط 2500210100200530 1105

   مستجد فكرى السيد فكرى السيد عثمان 2500210100200311 1107

   مستجد فيصل مدحت صابر حسن عبدالمحسن 2500210100200435 1100

   مستجد كريم محب عمر عبدالمعبود داود 2500210100200213 1101

   مستجد كريم محمد ممدوح الشاملى ابراهيم 2500210100200503 1110

   مستجد كمال احمد كمال احمد محمد متولى 2500210100200521 1112

   مستجد كمال محمود محمد زيدان 2500210100200111 1111

   مستجد ى محسن ابو زيد سيد احمد ابو بريكهلؤ 2500210100200430 1112

   مستجد مؤمن على محمد الريفى 2500210100200000 1113

   مستجد مازن ايمن كمال على حسن 2500210100200701 1114

   مستجد مازن محمد نصير عبدالواحد نصير 2500210100200107 1115

   مستجد ىعل محروس محروس عبدالفتاح 2500210210200105 1117

   مستجد محمد ابراهيم صالح ابراهيم نايل 2500210210200270 1110

   مستجد محمد ابراهيم عبد السميع محمد على اسماعيل 2500210100200771 1111

   مستجد محمد ابراهيم عبد القادر يونس 2500210100200217 1200

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -انى الثراسى دالفصل ال

 (22جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد ابراهيم عنتر نعيم 2500210100200031 1202

   جدتمس محمد ابراهيم محمد احمد الحسنى 2500210210200030 1201

   مستجد محمد ابراهيم محمد محمود عوض هللا 2500210210200271 1202

   مستجد محمد ابراهيم محمد موسى السيد 2500210100200112 1203

   مستجد محمد احمد احمد النجار 2500210100200211 1204

   مستجد محمد احمد سعد بهنسى 2500210210200240 1205

   مستجد ى احمد محمودعبدالهاداحمد محمد  2500210100200547 1207

   مستجد محمد احمد محمد احمد البنا 2500210210200220 1200

   مستجد محمد احمد محمد الصاوى راضى 2500210210200222 1201

   مستجد محمد احمد محمد سيد احمد زلهف 2500210100200420 1220

   مستجد لجوادعبدا جمحمد اسامه محمد فر 2500210100200403 1222

   مستجد محمد اسماعيل مصطفى اسماعيل بركات 2500210100200200 1221

   مستجد محمد اشرف احمد محمد ابوحليمه 2500210100200112 1222

   مستجد محمد اشرف سيد محمد السيد 2500210100200215 1223

   دمستج محمد اشرف محمد زكريا ابو طبل 2500210210200171 1224

   مستجد محمد الرفاعى احمد على الغتورى 2500210100200751 1225

   مستجد محمد السيد الوردانى العشرى 2500210100200037 1227

   مستجد محمد السيد عبدالمنعم محمد عماره 2500210100200100 1220

   مستجد محمد المغازى محمد المغازى الشافعى 2500210100200771 1221

   مستجد حمد المغاورى بدر محمد مكىم 2500210100200342 1210

   مستجد محمد ايمن محمد ابراهيم عبدهللا 2500210100202021 1212

   مستجد محمد باهى احمد عبد الرحمن زيد 2500210100200373 1211

   مستجد محمد بسيونى محمد بسيونى 2500210100200541 1212

   مستجد ادسف عياحمد يو سند حممح 2500210100200421 1213

   مستجد محمد حسن محمد على السقا 2500210100200021 1214

   مستجد محمد حماده محمود عبد الجواد عبد السيد 2500210100200424 1215

   مستجد محمد حمد راغب حمد زايد 2500210100200252 1217

   دجمست محمد حموده معوض حموده 2500210210200110 1210

   مستجد محمد حموده مغازى عبداللطيف 2500210100202003 1211

   مستجد محمد رضا احمد احمد على صبح 2500210210200277 1220

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 1التربيه الصحية : المادة
 

 1التربيه الصحية المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
    (20جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
 ةحالـ

 ــدالقي

توقيع الطبلت 

 تالمثبالس

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد رضا فرج محمد الدماطى 2500210100200372 1222

   مستجد محمد رضا مرسى ابو العباس حسن 2500210210200223 1221

   مستجد محمد رمضان ابراهيم على هندى 2500210100200332 1222

   جدمست رياض مصطفى ضان فرجرم مدحم 2500210100200524 1223

   مستجد محمد زكريا زكريا محمد الحيوى 2500210100200012 1224

   مستجد محمد سامى محمد عبد الشافى علوان 2500210100200414 1225

   مستجد محمد صبره محمد صبره القليوبى 2500210100200311 1227

   مستجد طىالعا دمحمد صبرى محمد عب 2500210100200300 1220

   مستجد محمد طارق السعيد احمد النزهى 2500210100200223 1221

   مستجد محمد طارق عبدالحليم على عمر بدير 2500210100200721 1230

   مستجد محمد عادل السعيد بدير على 2500210100200437 1232

   مستجد محمد عادل على الششتاوى دويدار 2500210100200240 1231

   مستجد مد عاطف محمد احمدعجيلهمح 2500210100200450 1232

   مستجد محمد عبد الحليم سالم الشحات الديسطى 2500210100200020 1233

   مستجد محمد عبد هللا محمد السعيد عمر 2500210210200202 1234

   مستجد محمد عبد المقصود محمد السيد بدر 2500210100200212 1235

   مستجد منعم محروس عباسمحمد عبد ال 2500210100200730 1237

   مستجد محمد عبدالرحيم ابراهيم عبدهللا محمد ابراهيم 2500210100200720 1230

   مستجد محمد عبدالسالم محمد جعفر 2500210210200750 1231

   مستجد محمد عزمى سعد قطب عبد الفتاح 2500210100200737 1240

   مستجد العبد محمد عصام صابراحمد 2500210100200420 1241

   مستجد محمد عطيه السيد محمد ابو مندور 2500210210200221 1242

   مستجد محمد عالء زكريا هيكل 2500210210200042 1243

   مستجد محمد على محمد ابراهيم شرابى 2500210100202022 1244

   مستجد لدايمعبد ا محمد على محمد على 2500210100200727 1245

   مستجد محمد غازى غازى عبدهللا سالمه 2500210100200244 1247

   مستجد محمد فوزى صابر شرف االشمونى 2500210210200111 1240

   مستجد محمد كمال رجب عوض القرنشاوى 2500210210200320 1241

   مستجد محمد كمال محمد عبدالحميد مشعل 2500210210200222 1250

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 لثانيت  كشف حضور طالب الفرقت ا
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (23جلنت )  

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد ماجد محمد القمحاوى 2500210100200322 1252

   جدمست محمد ماهر عمر فرحات 2500210100200252 1251

   مستجد محمد مجدى محمد محمد غالب 2500210100200421 1252

   مستجد محمد محمد عبد الحى اسماعيل عتمان 2500210100200742 1253

   مستجد محمد محمد محمد البطاط 2500210100200712 1254

   مستجد ابده عقيمحمد محمد محمد حم 2500210100200404 1255

   مستجد محمد محمود سعيد عبد العاطى صبحى 2500210100200021 1257

   مستجد محمد محمود عبد العزيز مصطفى عطيان 2500210100200500 1250

   مستجد محمد محمود على محمد عماره 2500210100200407 1251

   جدتمس محمد مدحت عطا عبد الزين لطيف 2500210100200341 1270

   مستجد عباس مرسى راشد محمد مرسى 2500210100200410 1272

   مستجد محمد مسعد خليل حسن سلطان 2500210100200517 1271

   مستجد محمد مسعد عباس يونس دياب 2500210210200321 1272

   مستجد محمد مسعد محمود احمد شعبان 2500210210200155 1273

   مستجد د مصطفى المقدمطفى محممص مدحم 2500210100200111 1274

   مستجد محمد ناصر ابو العنين عبد المقصود 2500210210200210 1275

   مستجد محمد نافع شوقى محمد بدير عامر 2500210100200021 1277

   مستجد محمد نصر عطية يوسف ابو يوسف 2500210100200312 1270

   مستجد رضوان لعزيزامحمد هشام عبد 2500210100200331 1271

   مستجد محمد هشام محمد المصرى 2500210100200402 1200

   مستجد محمد يوسف ابراهيم يوسف ابوسالم 2500210100200010 1202

   مستجد محمد يوسف الدسوقى مرسى 2500210100200743 1201

   مستجد محمود ابراهيم عبدالجواد محمد 2500210100200713 1202

   مستجد راهيم مسلممحمود ابراهيم محمد اب 2500210100200323 1203

   مستجد محمود ابراهيم محمد عبد الهادى اسماعيل صقر 2500210100200304 1204

   مستجد محمود ابو العزايم المعداوى يونس مبروك 2500210100200774 1205

   تجدسم نامغمحمود احمد عبد الحليم عبد العال ال 2500210100200527 1207

   مستجد مود احمد عبد هللا عبد القوى عوضمح 2500210100200753 1200

   مستجد محمود احمد عبد المنعم متولى الشعراوى 2500210100200015 1201

   مستجد محمود احمد محمد اسماعيل منصور 2500210100200720 1210

 1التربيه الصحية المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
 0202/0200العام اجلامعى  -ثانى لالفصل الدراسى ا

    (24جلنت )

 االســـــــــــــم رقم الكــودىال م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمود السيد مصباح مصباح يوسف 2500210210200202 1212

   دجمست محمود الهادى احمد محمود جعفر 2500210100202021 1211

   مستجد محمود ايمن محمد عثمان 2500210100200371 1212

   مستجد محمود جمال محمد السيدعلى المسيرى 2500210100200302 1213

   مستجد محمود حمدى نبوى ابراهيم االتربى 2500210100200211 1214

   مستجد محمود حميدة عبدالمنعم على سالم 2500210210200751 1215

   مستجد محمود خالد السعيد عبدالقادر الملتزم 2500210100200400 1217

   مستجد محمود خالد محمود لطفى الصادق 2500210100200202 1210

   مستجد محمود رضا سهرى فؤاد احمد عربان 2500210100200020 1211

   مستجد محمود سامى فتحى قطب نوايه 2500210210200227 1300

   مستجد د سعد محمود قطب محمد الفالحمحمو 2500210100202022 1302

   مستجد محمود سلطان السيد على عامر 2500210100200520 1301

   مستجد محمود شعبان على موسى ابراهيم 2500210100200272 1302

   مستجد محمود شعبان مصطفى عبد العاطى الصورى 2500210100200520 1303

   مستجد بر محمود الحسينى القلينىصا دمحمو 2500210100200450 1304

   مستجد محمود طارق بسيونى درويش عياد 2500210210200157 1305

   مستجد محمود عاطف محمود السيد ابو سعدة 2500210100200422 1307

   مستجد محمود عبد العزيز محمود عبد السالم شلبى 2500210100200270 1300

   مستجد بدالعزيز احمد عبدالوهابد عومحم 2500210100200700 1301

   مستجد محمود عطيه ابراهيم عبدهللا عطيه 2500210100200472 1320

   مستجد محمود علوى الحمادى السيد المتبولى 2500210100200714 1322

   مستجد محمود على ابراهيم مصطفى عبده 2500210100200720 1321

   مستجد برى محمود الصبرىالص محمود على 2500210100200230 1322

   مستجد محمود محمد خليل محمد خليل 2500210100200553 1323

   مستجد محمود محمد عمر عمر البوهى 2500210100200224 1324

   مستجد محمود محمد محمد على البنا 2500210100200504 1325

   دمستج محمود محمد هاشم ابراهيم هاشم 2500210100202023 1327

   مستجد عيسى محمود مرعى غباشى مصطفى 2500210210200247 1320

   مستجد محمود مصطفى عبد الكريم السيد باشا الشيخ 2500210100200732 1321

   مستجد محمود مصطفى يوسف محمد صالح 2500210100200701 1310

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 1التربيه الصحية المادة :
 

 1التربيه الصحية المادة :

 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200معى جلااالعام  -الفصل الدراسى الثانى 
 (25جلنت )

 حالـة القيــد ـــــــماالســــــ الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمود ياسر محمد على غازى 2500210100200304 1312

   مستجد محى الدين اسام عطاهللا حسن ابوعطيه 2500210100200442 1311

   مستجد مروان ايمن احمد ابراهيم عبد هللا سعد 2500210100200427 1312
   مستجد مروان سامى محمد الصديق 2500210100200512 1313

   مستجد مصطفى ابراهيم يوسف محمد شوش 2500210100200401 1314

   مستجد مصطفى اسامه السيد هنداوى زبادى 2500210100200331 1315

   مستجد طفى اشرف فريد عبد اللطيف داودمص 2500210100200200 1317

   مستجد مصطفى ايمن نورالدين مصطفى االشوح 2500210100200550 1310

   مستجد مصطفى بدر السيد احمد المتولى 2500210100200744 1311

   مستجد مصطفى رضوان محمد رضوان شريف 2500210100200220 1320

   مستجد صطفى عبدهللا الشامىى مممصطفى سا 2500210100200242 1322

   مستجد طفى صالح عطيه العدوىمص 2500210210200005 1321

   مستجد مصطفى عبد هللا سعيد عبد السالم عيد 2500210100200320 1322

   مستجد مصطفى على ابوالفتح محمد شوغى 2500210100200351 1323

   مستجد الفتاحبد عمصطفى عمر السيد شفيق  2500210100200521 1324

   مستجد اوى الدومانىمصطفى فرج المعد 2500210100202027 1325

   مستجد مصطفى محمد حسن عبد هللا زايد 2500210100200325 1327

   مستجد مصطفى محمود محمود على خليل 2500210100200512 1320

   مستجد مصطفى وليد شعبان احمد ابوشادى 2500210210200150 1321

   مستجد معاذ السيد اسماعيل الصورى 2500210210200102 1330

   مستجد ممدوح ايمن ممدوح متولى الرفاعى 2500210100200511 1332

   مستجد ممدوح عزت عطيه احمد 2500210210200012 1331

   مستجد ممدوح عالء الدين حامد ناصف 2500210100200353 1332

   مستجد ء الدين سعيد عبد الرؤف يونسعال حممدو 2500210100200310 1333

   مستجد نادر عبد المنعم محمد عثمان 2500210100200302 1334

   مستجد نور محمد حمزه نوار 2500210100200302 1335

   مستجد نورالدين جمال عبدالصمد حامد موسى 2500210210200313 1337

   دستجم هانى اشرف محمد محمد 2500210100200745 2448

   مستجد يل الصالحىهانى عبد الصمد محمود اسماع 2500210100200221 2449

   مستجد هشام طارق محمد عبدالجليل على 2500210210200151 2450

 
 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 1التربيه الصحية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 (26جلنت )

 حالـة القيــد ـــــمــــاالســــ الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 تسلينثبل 

   مستجد ياسر عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف الشيخ 2500210100200300 2451

   مستجد ياسر موسى عصام عسس 2500210100200022 2452

   مستجد يحيى عبد هللا يوسف الجعيدى 2500210100200303 2453

   مستجد يوسف اشرف غنيم غنيم 2500210100200247 2454

   مستجد يوسف السيد ابو اليزيد على الشيخ 2500210100200414 2455

   مستجد يوسف بدير طه محمد ورده 2500210100200722 2456

   مستجد يوسف محمد احمد محمد الجندى 2500210100200522 2457

   مستجد رحانى سزيوسف محمد فو 2500210100202020 2458

   مستجد المصرى يوسف محمد مصطفى عبد الغنى 2500210100200311 2459

   مستجد يوسف محمود قاسم محمد عبدهللا 2500210210200227 2460

   مستجد يوسف محمود محمد الفرحاتى 2500210100200321 2461

   مستجد يوسف مكى مكى يوسف جادو 2500210100200522 2462

   باق ابراهيم اشرف عبد اللطيف محمود جالل 2500210210200201 1352

   باق ابراهيم الدسوقى سمير محمد الشربينى 2500210200200002 1353

   باق ابراهيم عبد الحميد ابراهيم الغندور 2500210210200201 1355

   باق ابراهيم محمد ابراهيم سالم حسن 2500210210200324 1357

   باق احمد بسيونى محى شهاب 2500210210200741 1371

   باق مد رشاد عبد المجيد محمد حجازىاح 2500210210200221 1373

   باق احمد سالم على سالم االقرع 2500210210200325 1375

   باق احمد سعيد على عبد ربه غازى 2500210200200213 1377

   باق يمانسل داحمد صبحى ابراهيم محم 2500210210200221 1370

   باق احمد صفوت محمد حموده 2500210210200271 1300

 
 
 
 
 
 
 

 كشف حضور  طالب الفرقت الثانيت               
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

    (27جلنت )

 1التربيه الصحية المادة :

 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 طبلتال عتوقي

 ثبلتسلين 

   باق احمد طه احمد ابراهيم شلبى 2500210200200204 1301

   باق احمد عبدالناصر عبدالمنعم محمد حسين 2500210210200020 1305

   باق احمد عصام عبد اللطيف عمار 2500210200200030 1307

   باق احمد على كمال على الهارونى 2500210210200021 1301

   باق احمد محمد احمد محمود خليف 2500210210200201 1315

   باق د محمود حامد محمد عبدالنبىاحم 2500210210200214 1402

   باق اسامه شعبان جباره ابراهيم عرفه 2500210210200030 1405

   باق اسامه يوسف محمد ابراهيم حسن الفرنوانى 2500210210200052 1400

   باق اعيل محمد اسماعيل محمد الجمالاسم 2500210270200222 1420



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقتالثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -لفصل الدراسى الثانى ا

 (28جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق ن محمد صالح صالحمضارايمن  2500210210200051 1422

   باق حامد محمد السيد محمد ابو حامد 2500210210200242 1422

   باق حسن سالمه حسن الشمندى حسن 2500210210200171 1425

   باق خالد عبد المحسن عبد المولى محمد سعيد 2500210210200020 1421

   باق خليل احمد عطيه الفقى 2500210210200135 1412

   باق سامح محمد الشحات عثمان 2500210210200204 1411

   باق سعد عبدالرحمن عبدهللا سعد صبحى 2500210200200200 1412

   باق سعفان عبدالحميد عبدالعزيز سعفان 2500210200200173 1414

   باق شاهر ابراهيم صبحى باهى 2500210210200022 1415

   باق حميد مصطفى عبد القوىال دضياء عب 2500210210200243 1411

   باق عادل انور رجب محمد ابراهيم 2500210210200307 1420

   باق عامر محمد سيد احمد عامر 2500210210200257 1421

   باق عبد الحميد عبد الفتاح محمد عبد الحميد النخالوى 2500210210200201 1422

   باق عبد الخالقيه طعبد الرحمن خالد ع 2500210210200125 1424

   باق عبد الرحمن مصطفى مصطفى محمد الشابى 2500210200200215 1427

 1التربيه الصحية المادة :

 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت 
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (29جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 لتلطباتوقيع 

 ثبلتسلين 

   باق عبدالخالق محمود عبدالخالق عبدالواحد الغنيمى 2500210200200053 1432

   باق عبدالرحمن احمد محمد ابوالنجا 2500210210200214 1433

   باق عبدالرحمن محمد احمد درغام 2500210210200212 1435

   باق ارلعطاعبدالعزيز صبرى عبدالعزيز محمد  2500210200200232 1431

   باق عبدالمجيد اشرف عبدالمجيد احمد قراقيش 2500210200200011 1442

   باق عصام صبرى فواد السيد محمد صقر 2500210200200031 1443

   باق عالء على خليل عبده عباس 2500210210200240 1445

   باق عمر ابراهيم عبدالحميد على ابوالنجا 2500210200200170 1450

   باق عمر محمد محمد عبد العزيز كديره 2500210210200232 1452

   باق عبد العزيز محمد محمد حسن بدر كريم ابراهيم 2500210200200217 1454

   باق محروس احمد محروس عمر 2500210210200112 1470

 1التربيه الصحية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

      

   باق محمد اشرف عزت بسيونى الشهاوى 2500210210200210 1473

   باق محمد السعيد عبد الونيس بلتاجى سليمة 2500210210200054 1474

   باق محمد ايهاب عبدالمولى ابوزيد ابوسكين 2500210200200203 1475

   اقب محمد جمال عبدالكريم عبدهللا 2500210210200105 1477

   باق محمد حسن ابراهيم عبدال 2500210210200311 1471

   باق محمد خالد محمد ابراهيم الجندى 2500210210200003 1403

   باق غب محمدرا دمحمد خالد محم 2500210200200205 1404

   باق محمد سعيد سعيد الحلو 2500210200200242 1405

   باق محمد على القصاص محمد عبدالغنى 2500210210200204 1413

   باق محمد عبدالفتاح عبدالحميد محمد 2500210200200012 1414

   باق محمد عبدالمنعم العدل عبدهللا 2500210200200010 1415

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1يةلتربيه الصحا : المادة
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقتالثانيه 
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

    (02جلنت )

 ســـــــــــــماال الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمد فرج عبدهللا محمود على محمود 2500210200200122 1502

   باق محمد فريد اسماعيل رمضان 2500210210200130 1503

   باق محمد فوزى عاطف احمد عبيدة 2500210210200751 1504

   باق محمد مجدى على العجوز 2500210210200007 1505

   باق محمد محمد احمد الصاوى 2500210200200200 1507

   قاب محمد هانى شاكر محمد السيد 2500210210200222 1521

   باق محمود احمد بدير السيد قابل 2500210200200157 1524

   قبا محمود اكرم يوسف بسيونى دراز 2500210210200114 1525

   باق محمود الحسينى فتوح عبدالكريم خلف هللا 2500210210200312 1527

   باق محمود خالد محمد عبدالمقصود البسطويسى 2500210210200221 1521

   باق محمود رزق محمود مصطفى السماحى 2500210210200311 1512

   باق محمود عبد المنعم اسماعيل يوسف اسماعيل 2500210210200073 1513

   باق محمود محمد توفيق محمد عرفه 2500210210200220 1515

   باق محمود محمد عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم 2500210210200015 1517

   باق محمود محمد عبد القوى محمد عسل 2500210200200222 1510

 1التربيه الصحية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيه 
   0202/0200امعى العام اجل -الفصل الدراسى الثانى 

 (00جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمود مومن محمد ابو العزم الحنفى 2500210200200251 1522

   باق محمود ناصر السيد حليب 2500210210200213 1522

   باق البهى محمد البهىمصطفى  2500210210200753 1525

   باق مصطفى ايمن مصطفى سعيد زيدان 2500210210200217 1527

   باق مصطفى وليد مصطفى ابراهيم عيسى 2500210210200207 1530

   باق معاذ مصطفى حسن محمد اسماعيل 2500210210200202 1532

   باق مهند ابراهيم مكى ابراهيم زعفان 2500210210200215 1531

   باق مهند صالح محد الطنطاوى 2500210210200743 1532

   باق نور محمد عبد الحميد سليمان غازى 2500210210200017 1535

   باق يوسف عبدالحليم احمد السيد ناصف 2500210210200200 1530

   باق يوسف يحى محمد غنيمه 2500210210200272 1531

   1من الخارج لى عبدهاحمد احمد ع 2500210270200211 1540

   1من الخارج محمد السيد اسماعيل حسن عامر 2500210270200344 1542

   1من الخارج ى خليلصطفممحمد عادل محمود ابراهيم  2500210270200340 1541

 

 1التربيه الصحية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University
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 شعبت تدريس الرتبيت الرياضيت  -الثالثتالفرقت طالب  ختلفاثحضور ائمت ق
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى   ملقرراث بالفرقت الثانيت 

 ختلفاث (03جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
 الدرجة 

 مثبالرقـــب

درجة ال

 ثبلحروف

400
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 احمد جبريل السنوسى الدويحى 2500210210200002
   تذريس مستجذ3س
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نصورمحمد احمد عبدالمطلب عبدالجليل م 2500210210200757  
   تذريس مستجذ3س

449
0 

 محمد سعد السيد جمعه عقل 2500210210200102
   تذريس مستجذ3س

قيربد عماحمد محمد مح 2500210270200272 4310    مستجذ إدارة 4س 
 
 

 

 

 1التربية الصحية -المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University
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 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (2جلنت )  

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 بلتتوقيع الط

 ثبلتسلين 

   مستجد اهيم عبده شعيبابر ابراهيم احمد 2500210100200523 1002

   مستجد ابراهيم احمد السيد عبد العزيز 2500210100200750 1001

   مستجد ابراهيم اسامه احمد محمد الشامى 2500210210200031 1002

   مستجد مد خضيرابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل اح 2500210100200704 1003

   مستجد فى عبد هللا سالمهوادشابراهيم ال 2500210210200210 1004

   مستجد ابراهيم انور ابراهيم ديب عبدالحفيظ 2500210100200520 1005

   مستجد ابراهيم رجب رمضان ابراهيم صالح 2500210100200207 1007

   مستجد لعدوىابراهيم سعد ابراهيم محمد ا 2500210100200402 1000

   مستجد اهيم السعيدابر ابراهيم سعيد 2500210100200501 1001

   مستجد ابراهيم عبد المولى ابراهيم شعبان فليفل 2500210100200712 1020

   مستجد ابراهيم عمرو احمد ابراهيم الشرقاوى 2500210100200507 1022

   مستجد اهيم علىابراهيم محمد اسماعيل ابر 2500210100200517 1021

   مستجد السيد محمد المنياوىمد حابراهيم م 2500210100200431 1022

   مستجد ابراهيم محمد صبرى على حسن الدماطى 2500210100200501 1023

   مستجد ابراهيم محمود صادق عبده عطيه 2500210100200270 1024

   جدمست ابراهيم محمود فهيم محمد 2500210100200541 1025

   مستجد ابراهيم حمدمابراهيم مدحت ابراهيم  2500210100200251 1027

   مستجد ابراهيم يسرى عبدالعظيم طلحه محمد 2500210210200202 1020

   مستجد احمد ابراهيم السيد السيد سراج خليل 2500210100200020 1021

   مستجد احمد ابراهيم حسن مصباح 2500210100200551 1010

   مستجد اللد هحاحمد اسماعيل عبدهللا عبدالوا 2500210100200202 1012

   مستجد احمد اشرف المغازى عبدالعال مغازى 2500210100200111 1011

   مستجد احمد اشرف عبد الرحمن الدسوقى الفخرانى 2500210100200317 1012

   جدمست احمد اشرف محمد الصغير مصطفى عمر 2500210210200025 1013

   مستجد بكر غازىبو ااحمد السعيد فتح هللا  2500210100200721 1014

   مستجد احمد السعيد متولى السيد صحصاح 2500210210200212 1015

   مستجد احمد الشحات عبد الفتاح جبريل 2500210100200542 1017

   مستجد احمد الغريب السيد الفقى 2500210100200231 1010

   تجدمس هاحمد بسيونى عبد الغنى بسيونى ابو سعد 2500210100200410 1011

   مستجد احمد جابر محمد السيد الغرباوى 2500210100200432 1020

    2المادة :االلعاب الجماعية
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 جامعت كفرالشيخ
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 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University
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 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (0جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

يع الطبلت توق

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 نيثبلتسل 

   مستجد احمد جمال الدين عبد المنعم محمد الرفاعى 2500210100200340 1022

   مستجد احمد جمعه السعيد سيد احمد ابو بريكه 2500210100200412 1021

   مستجد احمد جميل السيد التهامى 2500210100200752 1022

   مستجد احمد حسن سيد احمد السلمونى 2500210100200722 1023

   مستجد احمد حسين محمد السايس 2500210100200423 1024

   مستجد احمد حمدى عبد العظيم قابيل سالمه 2500210100200742 1025

   مستجد احمد خالد سالمة احمد شوغى 2500210100200552 1027

   مستجد  البرىاحمد خالد كامل عبدهللا 2500210100200443 1020

   مستجد خليل عبدالرؤف خليل طهمد حا 2500210100200317 1021

   مستجد احمد رجب فتح هللا محمود ابوبكر 2500210100200273 1030

   مستجد احمد رجب فتحى عبدالفتاح القبالوى 2500210100200552 1032

   مستجد احمد رجب مصطفى عصر 2500210100200415 1031

   تجدمس ةاحمد رشاد محمد محمد بقر 2500210100200272 1032

   مستجد احمد رضا اسماعيل عبدالقادر 2500210100200701 1033

   مستجد احمد رضا عبد الرازق محمدعبدالحافظ 2500210100200515 1034

   مستجد احمد رضا على محمد عطوه 2500210100200307 1035

   مستجد ضا محمد عبده العبسىاحمد ر 2500210100200411 1037

   مستجد احمد سالم طه محمد البيلى 2500210100200313 1030

   مستجد احمد سعد مصطفى عطيه حجازى 2500210100200540 1031

   مستجد احمد سعد يونس عباس ابراهيم 2500210100200347 1040

   ستجدم احمد صابر عوض عبد الحميد ابراهيم 2500210100200724 1042

   مستجد هيم البسيونى جملبراااحمد صالح  2500210100200531 1041

   مستجد احمد صبرى محمد ابو كامل 2500210100200030 1042

   مستجد احمد صالح الدين عبد المعطى مختار 2500210100200025 1043

   مستجد احمد صالح عبداللطيف عبدالحليم ابراهيم 2500210100200515 1044

   ستجدم رماحمد طلبه شبل عا 2500210100200401 1045

   مستجد احمد عادل سعد محمد ابراهيم 2500210100200411 1047

   مستجد احمد عادل عبد الحميد فريد عكاشه 2500210100200350 1040

   مستجد احمد عادل عنتر ابراهيم عطيه 2500210210200251 1041

   مستجد مد عادل محمد عبدالهادىاح 2500210100200777 1050

 
 

 

    2االلعاب الجماعية المادة :
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 طالب الفرقت الثانيت   ضورحكشف 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (3جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد احمد عاطف محمد داود 2500210100202020 1052

   مستجد عبد الحكيم عبد العزيز طلب عمارةمد حا 2500210100200242 1051

   مستجد احمد عبد الحكيم عبد المولى سليمان غانم 2500210100200512 1052

   مستجد احمد عبد الفتاح محمد دهيم 2500210100200722 1053

   مستجد القادر احمد عبد المجيد عبد الرحمن عبد 2500210100200514 1054

   مستجد احمد عبد المحسن سعد قطب يونس 2500210100200401 1055

   مستجد احمد عبدالمنعم سعيد حامد غلوش 2500210100200455 1057

   مستجد احمد عبدالمنعم عبدالعظيم الدسوقى 2500210100200113 1050

   مستجد احمد عبدالهادى السيد غمرى 2500210100200117 1051

   مستجد مد عبدالحميدمح تاحمد عز 2500210100200520 1070

   مستجد احمد عزت محمود ابراهيم المغربى 2500210100200570 1072

   مستجد احمد عصام فرج محمود الزفتاوى 2500210100200274 1071

   مستجد احمد عقل محمد عبد الحميد غانم 2500210100200231 1072

   مستجد ىمونلاحمد على حسن سيد احمد الس 2500210100200250 1073

   مستجد احمد على عبد الجليل على شعبان 2500210100200220 1074

   مستجد احمد على عبد الحميد عبد العاطى قرطام 2500210100200721 1075

   مستجد احمد على عبدالمنصف مرشدى على 2500210100200551 1077

   دمستج احمد عماد على متولى شهاوى 2500210100200330 1070

   مستجد احمد عوف ابو اليزيد عوف عوف 2500210210200123 1071

   مستجد احمد فؤاد فؤاد حسين بغدوده 2500210100200022 1000

   مستجد احمد مجدى السيد احمد محمد عبدالرحمن 2500210100200732 1002

   مستجد اهيم مسعود خلفاحمد محمد ابر 2500210100200243 1001

   مستجد احمد محمد ابو اليزيد محمود الجيار 2500210100200420 1002

   مستجد احمد محمد السعيد احمد اللقانى 2500210100200512 1003

   مستجد احمد محمد السعيد هالل سالمه 2500210100200502 1004

   مستجد مد مصطفىاحمد محمد الشريف محمود مح 2500210100200321 1005

   مستجد احمد محمد امين عوض على 2500210210200012 1007

   مستجد احمد محمد جودة محمد موسى 2500210100200301 1000

   مستجد احمد محمد حمدى محمد حسين 2500210100200210 1001

   مستجد احمد محمد عبد الستار السيد الحجرى 2500210210200041 1010

    2االلعاب الجماعية المادة :
 
 



 جامعت كفرالشيخ
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 ور طالب الفرقت الثانيت  كشف حض
   0202/0200العام اجلامعى  -اسى الثانى لدراالفصل 

 (4جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد احمد محمد عبدالستار محمد جنيدى 2500210100200417 1012

   مستجد حليم البيلىال داحمد محمد عالء الدين عب 2500210100200700 1011

   مستجد احمد محمد فوزى جاب هللا 2500210100200111 1012

   مستجد احمد محمد محمد العزيزى السيد 2500210100200257 1013

   مستجد احمد محمد مصطفى سيد احمد 2500210100200521 1014

   مستجد محمد نجماحمد محمد نبوى  2500210100200010 1015

   مستجد احمد محمود عبد الحى بسيونى راشد 2500210100200220 1017

   مستجد احمد محمود عبد الحى عبد هللا بيصار 2500210100200413 1010

   مستجد احمد محمود محمد على الوكيل 2500210100200542 1011

   مستجد اراحمد مدحت متولى فتح هللا الفش 2500210100200537 1200

   مستجد احمد مسعد احمد يوسف محمد خضر 2500210100200425 1202

   مستجد احمد مسعد محمد احمد المطرى 2500210100200422 1201

   مستجد احمد مطاوع عبدالباقى محمد ابوالخير 2500210100200401 1202

   مستجد احمد مفرح زكريا السيد ابو عيانه 2500210100200442 1203

   مستجد مد منتصر عبده مرشدى البرعىاح 2500210100200725 1204

   مستجد احمد ناصر السعيد نبيه محمد 2500210100200521 1205

   مستجد احمد نصر احمد بيومى 2500210100200110 1207

   مستجد احمد نورالدين اسماعيل عبد الحليم خضر 2500210100200354 1200

   مستجد عبد اللطيف ابوعمريم لاحمد وليد عبد الع 2500210100200377 1201

   مستجد ادهم محمد اسماعيل محمد اسماعيل 2500210100200510 1220

   مستجد اسامه احمد محمد احمد محمد النجار 2500210100200323 1222

   مستجد اسامه اسامه على حطيبه 2500210210200151 1221

   مستجد ةالمسسامه ضياء محمد ابوغازى ا 2500210210200032 1222

   مستجد اسامه عبد هللا السيد عبد القادر حجازى 2500210210200205 1223

   مستجد اسامه محمد محمد ابراهيم عمر 2500210100200224 1224

   مستجد اسالم رمضان عيد محمد الرماح 2500210100200410 1225

   دمستج ح محمد القبارى بكراسالم سام 2500210100200740 1227

   مستجد اسالم سعد محمد على محمود 2500210100200012 1220

   مستجد اسالم شريف على االمام الصفتى 2500210100200250 1221

   مستجد اسالم عالء محمد صادق عثمان 2500210100200702 1210

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

    2االلعاب الجماعية المادة :
 
 

    2جماعيةال بااللعا المادة :
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 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :
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   0202/0200العام اجلامعى  -نى الفصل الدراسى الثا
 (5جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد اسالم محمد احمد عوض عبد الرحمن 2500210100200710 1212

   مستجد اسالم محمد سليمان الشريف 2500210100200711 1211

   مستجد مد يحيى محمد فايدمح ماسال 2500210100200430 1212

   مستجد اشرف احمد عبدالفتاح يحى محمد تغيان 2500210100200470 1213

   مستجد التهامى السيد فتوح التهامى البسيقى 2500210210200315 1214

   مستجد السعودى عبدالهادى على مجاهد 2500210210200211 1215

   مستجد ازى السيد سلمانم غيالسعيد ابراه 2500210100200570 1217

   مستجد السعيد المرشدى مصطفى المرشدى 2500210100200734 1210

   مستجد السيد احمد السيد احمد جعفر 2500210100200572 1211

   مستجد السيد احمد السيد احمد عبده شرابى 2500210100200027 1220

   مستجد مداح وسن السيد غازى ابالسيد ح 2500210100200411 1222

   مستجد السيد محمد محمد محمود سالم 2500210210200231 1221

   مستجد المغازى السيد المغازى بدر المغازى 2500210100200741 1222

   مستجد امجد على محروس عبدالغنى 2500210100200775 1223

   مستجد هيم حجاجامير احمد عبدالسالم ابرا 2500210100200303 1224

   مستجد امير حمدى جابر جمعه عيد 2500210100200301 1225

   مستجد انس محمد خليل عبده 2500210100200201 1227

   مستجد ايمن جمعه السيد حسن شراره 2500210100200422 1220

   مستجد ايمن يوسف السيد محمد ابراهيم 2500210100200702 1221

   مستجد يف اسماعيل بسيونى شعبانللطابسيونى عبد 2500210100200340 1230

   مستجد بهاء اشرف رمضان ابو المجد حشاد 2500210100200412 1232

   مستجد بهاء سعد محمد ابراهيم نصير 2500210100200375 1231

   مستجد بولس نزيه خله عبده خليل 2500210210200103 1232

   مستجد مجاهد تاحفحيد مجاهد عبد التامر و 2500210100200731 1233

   مستجد جابر ايهاب جابر على جعفر 2500210210200117 1234

   مستجد جابر فتحى محمد خليل 2500210100200752 1235

   مستجد جالل صبرى جالل على داود 2500210210200250 1237

   تجدمس جمال السعيد جمال الدين محمد محمود 2500210100200321 1230

   مستجد جمال خالد اسعد عبد السالم 2500210100200703 1231

   مستجد جمال محمود احمد احمد عاشور 2500210100200575 1240



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

    (6جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

 بلتطقيع التو

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد جهاد على فتح هللا على عبدهللا 2500210100200703 1242

   مستجد حاتم محمد فتحى طلب عبدالرحيم 2500210100200412 1241

   مستجد حاتم محمد محمد على ابوزيد 2500210100200543 1242

   مستجد يسى عبدالحافظى عسعوض مرحاتم محمد م 2500210100202002 1243

   مستجد حازم طاهر ابراهيم مصطفى محمد 2500210100200410 1244

   مستجد حازم عيسى سعد بشته 2500210100200470 1245

   مستجد حازم محمد صبرى محمد فرج 2500210100200001 1247

   تجدمس حازم محمد عبد الفتاح محمد ابونعيم 2500210100200501 1240

   مستجد حسام ابراهيم حسن شحاته السيد 2500210100200333 1241

   مستجد حسام فتح هللا توفيق ابراهيم اسماعيل 2500210210200104 1250

   مستجد حسام كارم محمد خالف 2500210100200302 1252

   مستجد حسام مصطفى قطب االمام خليفة 2500210100200712 1251

   مستجد حسن ابراهيم حسن ابراهيم 2500210100200235 1252

   مستجد حسن محمود صالح عبد العزيز مسعود 2500210100200327 1253

   مستجد حسن يسرى السيد محمد الجعب 2500210100200730 1254

   مستجد حسين شكرى عوضين مصطفى احمد 2500210100200344 1255

   مستجد الغز هى حمودحلمى محمد حلم 2500210100200707 1257

   مستجد حماده رضا محمد محمد حامد 2500210100200251 1250

   مستجد خالد حسن محمد احمد القن 2500210210200257 1251

   مستجد خالد عادل ابراهيم السيد 2500210210200230 1270

   مستجد خالد محمد عطاهللا المغازى محمد 2500210100200773 1272

   مستجد خالد ممدوح فتحى عبدالغنى 2500210100200577 1271

   مستجد ذياد صبحى عبدالمقصود عبدالمجيد 2500210100200330 1272

   مستجد رحيم ابراهيم احمد كليله 2500210210200173 1273

   مستجد رمضان عماد رمضان محمود طلبه 2500210100202023 1274

   مستجد لعاطى ابراهيم عبدالقادرد اباهيم عرووف ابر 2500210210200300 1275

   مستجد زياد احمد السيد صبحى العش 2500210100200357 1277

   مستجد زياد خالد معوض معوض على 2500210100200017 1270

   مستجد زياد عمرو عبد العاطى بدير المرشدى 2500210210200212 1200

                                                        

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

    2االلعاب الجماعية المادة :
 
 

    2االلعاب الجماعية المادة :
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
   (7جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   جدستم زياد محمد خميس السيد عبدالقادر 2500210100200334 1202

   مستجد سامح انور مصطفى حماد سعيد 2500210100200505 1201

   مستجد سامح سمير عبد السالم مصطفى الخامى 2500210100200500 1202

   مستجد سعد محمد سعد شرف الدين 2500210100200271 1203

   مستجد سعد محمد سعد محمد على ابومحمد 2500210100200503 1204

   مستجد سعيد مصطفى سعيد غريب 2500210100200514 1205

   مستجد سالمه احمد سالمه موسى صقر 2500210100200731 1207

   مستجد سمير محمد صبحى عبالحميد محمد 2500210210200021 1200

   مستجد سويلم امام سويلم عبد الحميد محمد 2500210100200205 1201

   مستجد لفتاح احمدا دبشادى سعد ع 2500210210200302 1210

   مستجد شادى محمد بسيونى شتا 2500210100200117 1212

   مستجد شرف الدين عزت عمران محمد شرف الدين 2500210100200212 1211

   مستجد شهاب احمد محمد السيد ناصف 2500210100200720 1212

   مستجد جىهوقلشهاب عز الدين عبد هللا عبد الحميد ا 2500210100200301 1213

   مستجد شهاب عمر عبد المعبود الشوربجى 2500210210200124 1214

   مستجد شوقى عبدالنبى عبدالهادى عبدالنبى احمد 2500210100202022 1215

   مستجد صبحى اشرف صبحى السيد جمعه 2500210100200711 1217

   دجتمس صبحى اشرف عبدالحميد الفرماوى 2500210210200023 1210

   مستجد صالح اشرف المليجى محمود المليجى 2500210100200540 1211

   مستجد صهيب محمد احمد احمد العزب 2500210100200241 1100

   مستجد طارق حسنى فريد محمد اللقانى 2500210100200370 1102

   مستجد طارق ذياد محمد ادريس قمر 2500210100200020 1101

   مستجد طارق محمد عبد العزيز نعيم 2500210100200312 1102

   مستجد طه محمد طه محمد النمرسى 2500210100200237 1103

   مستجد عادل محمد عدلى حامد زكى 2500210100200735 1104

   مستجد عاصم اشرف محمد شعبان البنا 2500210100200310 1105

   مستجد هشوعاصم محمد الشاملى ابو ش 2500210100200113 1107

   مستجد عامر محمد عامر محمد منصور 2500210100200402 1100

   مستجد عبد الرحمن اسامه مختار محمد بليح 2500210100200432 1101

   مستجد عبد الرحمن بكر محمد مرعى 2500210100200772 1120



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200ى عمالعام اجلا -الفصل الدراسى الثانى 

 (8جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عبد الرحمن جالل احمد محمد العيسوى 2500210100200712 1122

   مستجد عبد الرحمن صالح بهنسى عبيد 2500210100200471 1121

   مستجد عبد الرحمن عبد الفتاح بدير حسن الشنوانى 2500210100200241 1122

   مستجد عبد الرحمن عبد الفتاح محمد اسماعيل بركات 2500210100200023 1123

   مستجد عبد الرحمن محمد السيد عبد العاطى بنات 2500210100200457 1124

   جدتمس عبد الرحمن يوسف يوسف طلب عماره 2500210100200502 1125

   مستجد عبد العزيز حسين عبد العزيز عبد القوى عويضة 2500210100200314 1127

   مستجد عبد الغنى عبد الحكيم عبد الغنى بسيونى 2500210100200531 1120

   مستجد عبد الفتاح نبيل عبد العزيز خليل الدخاخنى 2500210100200711 1121

   مستجد  ابراهيم فرجعبد هللا هيماعبد هللا ابر 2500210100200702 1110

   مستجد عبد هللا رجب حميدة عوض عيسى 2500210100200024 1112

   مستجد عبد هللا عبد العزيز محمد عبد العزيز 2500210100200513 1111

   مستجد عبد هللا عشرى فرج فرج بركات 2500210100200717 1112

   مستجد مد سالمهللا محبد ععبد هللا محمد  2500210100200725 1113

   مستجد عبد المنعم عصام عبد المنعم عبده عبد هللا 2500210100200322 1114

   مستجد عبدالرحمن احمد جمعه محمد ابونعامه 2500210100202001 1115

   مستجد عبدالرحمن خالد مصطفى عبد اللطيف حسان 2500210100200115 1117

   مستجد ح ابراهيم عبدالحميدرحمن صالدالبع 2500210100200510 1110

   مستجد عبدالرحمن محارب عبدالحميد محمد محارب 2500210100200220 1111

   مستجد عبدالرحمن محمد زيدان ابراهيم 2500210100200400 1120

   مستجد عبدالرحمن محمود البيومى السيد 2500210100200322 1122

   مستجد عبداللطيف االمشيطىف انيس لطيلعبدا 2500210100200305 1121

   مستجد عبدهللا اشرف يوسف ابراهيم على الوهيدى 2500210100200404 1122

   مستجد عبدهللا درغام عوض درغام 2500210100200003 1123

   مستجد عبدهللا رضا عبده عبدالوهاب 2500210100200222 1124

   مستجد فى سالمهيم مصطبرااعبدهللا طارق  2500210100202025 1125

   مستجد عبدهللا عادل صباح محمد السيد 2500210100200727 1127

   مستجد عبدهللا محمد عبدالسميع محمد على اسماعيل 2500210100200770 1120

   مستجد عبدهللا مسعد جمعه محمد العيسوى 2500210100200421 1121

   مستجد هيم يوسفوض ابراد عوعبدالمولى محم 2500210100200532 1130

    2االلعاب الجماعية المادة :
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (9جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد ىبد الجواد الصعيدد عيعصمت حسن عبد المج 2500210100200312 1132

   مستجد عالء عمر زين الدين عبدالمجيد زين الدين الشهاوى 2500210100200030 1131

   مستجد على ابراهيم محمد السيد يوسف 2500210100200571 1132

 يعفى من المادة مستجد على اسامه على محمد السعيد 2500210100202021 1133

   مستجد امد البلقاسىعلى سامى السيد ح 2500210100200502 1134

   مستجد على سعد على محمد ابو شدين 2500210100200112 1135

   مستجد على عاطف شحاته على فايد 2500210100200114 1137

   مستجد على محمد احمد على عبد الجواد 2500210100200011 1130

 يعفى من المادة دستجم على محمد على الصبرى 2500210100202022 1131

   مستجد على محمد على محمد خليفه 2500210100200722 1140

   مستجد عماد حمدى السعيد فرج على 2500210100202017 1142

   مستجد عماد عادل سعد حسين ابوعمر 2500210100200715 1141

   مستجد عماد مصطفى محمد يوسف ابو عبد هللا 2500210100200310 1142

   مستجد عمار سعد سالم سعد الدين زايد 2500210100200400 1143

   مستجد عمار شريف على رضا احمد على 2500210210200274 1144

 يعفى من المادة مستجد عمار عادل حامد الحجاج 2500210100202024 1145

   مستجد عمار محمد السيد احمد ابراهيم عمر 2500210100200507 1147

   مستجد سر محمود الشربينىعمار يا 2500210100200253 1140

   مستجد عمر احمد السيد احمد غازى 2500210210200275 1141

   مستجد عمر باسم السيد سيد احمد 2500210100200325 1150

   مستجد عمر خالد محمد السيد غازى 2500210100200002 1152

   مستجد ابراهيممد حعمر رشدى عبد النبى م 2500210100200211 1151

   مستجد عمر صابر عبد المنصف عبد هللا عبد السالم 2500210100200721 1152

   مستجد عمر عادل عبدالستار محمد رماح 2500210100202000 1153

   مستجد عمر عاطف البقرى السعيد يوسف 2500210100200004 1154

   مستجد هاب سعيدالو عمر عبد الخالق محمد عبد 2500210210200212 1155

   مستجد عمر محمد السعيد فهمى عبد هللا مكى 2500210100200014 1157

   مستجد عمرو ابراهيم عبدالفتاح احمد عصر 2500210100200451 1150

   مستجد عمرو احمد محمد احمد االحول 2500210100200405 1151

   جدمست عمرو رمضان محمد على ابوزيد 2500210100200310 1170

 

 
 ضور طالب الفرقت الثانيت  كشف ح

    2االلعاب الجماعية المادة :
 
 

    2االلعاب الجماعية المادة :
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (22جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد انىدعمرو شريف قطب ابراهيم عبدهللا الور 2500210100200415 1172

   مستجد عمرو عبد هللا حسين نصير الشناوى 2500210100200355 1171

   مستجد عمرو عبدالرحمن سعد عبدالرحمن سرور 2500210210200103 1172

   مستجد عمرو مجدى ممدوح محمد على 2500210100200500 1173

   مستجد عمرو محمد محمد مغنم 2500210200200171 1174

   مستجد ى باقىفادى امير صبح 2500210100200513 1175

   مستجد فادى ماهر على جبر محمد 2500210100200557 1177

   مستجد فارس اشرف عبد الحافظ مصطفى المرسى 2500210100200702 1170

   مستجد فارس عبد الحميد سيد احمد محمد عيسى 2500210100200723 1171

   ستجدم النبى متولى عيسى متولىبد عفارس  2500210100200201 1100

   مستجد فارس ماهر السيد عبد اللطيف 2500210100200724 1102

   مستجد فارس متولى ابراهيم عبد هللا الوردانى 2500210100200417 1101

   مستجد فارس محمد عبد الستار االمام غالى 2500210100200571 1102

   مستجد يلبد الغنى عبد الغنى اسماعد عوفارس محم 2500210100200005 1103

   مستجد فتحى احمد عبد الرحمن احمد الشهاوى 2500210100200420 1104

   مستجد فتحى بدوى فتحى بدوى الخياط 2500210100200530 1105

   مستجد فكرى السيد فكرى السيد عثمان 2500210100200311 1107

   مستجد سن عبدالمحسنر حبفيصل مدحت صا 2500210100200435 1100

   مستجد كريم محب عمر عبدالمعبود داود 2500210100200213 1101

   مستجد كريم محمد ممدوح الشاملى ابراهيم 2500210100200503 1110

   مستجد كمال احمد كمال احمد محمد متولى 2500210100200521 1112

   تجدسم كمال محمود محمد زيدان 2500210100200111 1111

   مستجد لؤى محسن ابو زيد سيد احمد ابو بريكه 2500210100200430 1112

   مستجد مؤمن على محمد الريفى 2500210100200000 1113

   مستجد مازن ايمن كمال على حسن 2500210100200701 1114

   مستجد مازن محمد نصير عبدالواحد نصير 2500210100200107 1115

   مستجد س علىمحروس عبدالفتاح محرو 2500210210200105 1117

   مستجد محمد ابراهيم صالح ابراهيم نايل 2500210210200270 1110

   مستجد محمد ابراهيم عبد السميع محمد على اسماعيل 2500210100200771 1111

   مستجد محمد ابراهيم عبد القادر يونس 2500210100200217 1200

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثانيت   رقتفكشف حضور طالب ال
  0202/0200العام اجلامعى  -الثانى  الفصل الدراسى

 (22جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد ابراهيم عنتر نعيم 2500210100200031 1202

   مستجد محمد احمد الحسنىيم همحمد ابرا 2500210210200030 1201

   مستجد محمد ابراهيم محمد محمود عوض هللا 2500210210200271 1202

   مستجد محمد ابراهيم محمد موسى السيد 2500210100200112 1203

   مستجد محمد احمد احمد النجار 2500210100200211 1204

   مستجد محمد احمد سعد بهنسى 2500210210200240 1205

   مستجد لهادى احمد محمودمحمد احمد عبدا 2500210100200547 1207

   مستجد محمد احمد محمد احمد البنا 2500210210200220 1200

   مستجد محمد احمد محمد الصاوى راضى 2500210210200222 1201

   مستجد محمد احمد محمد سيد احمد زلهف 2500210100200420 1220

   جدمست محمد اسامه محمد فرج عبدالجواد 2500210100200403 1222

   مستجد محمد اسماعيل مصطفى اسماعيل بركات 2500210100200200 1221

   مستجد محمد اشرف احمد محمد ابوحليمه 2500210100200112 1222

   مستجد محمد اشرف سيد محمد السيد 2500210100200215 1223

   مستجد زكريا ابو طبل حمدممحمد اشرف  2500210210200171 1224

   مستجد محمد الرفاعى احمد على الغتورى 2500210100200751 1225

   مستجد محمد السيد الوردانى العشرى 2500210100200037 1227

   مستجد محمد السيد عبدالمنعم محمد عماره 2500210100200100 1220

   مستجد شافعىال ىمحمد المغازى محمد المغاز 2500210100200771 1221

   مستجد محمد المغاورى بدر محمد مكى 2500210100200342 1210

   مستجد محمد ايمن محمد ابراهيم عبدهللا 2500210100202021 1212

   مستجد محمد باهى احمد عبد الرحمن زيد 2500210100200373 1211

   مستجد محمد بسيونى محمد بسيونى 2500210100200541 1212

   مستجد ف عيادمحمد حسن احمد يوس 2500210100200421 1213

   مستجد محمد حسن محمد على السقا 2500210100200021 1214

   مستجد محمد حماده محمود عبد الجواد عبد السيد 2500210100200424 1215

   مستجد محمد حمد راغب حمد زايد 2500210100200252 1217

   مستجد موده معوض حمودهد حممح 2500210210200110 1210

   مستجد محمد حموده مغازى عبداللطيف 2500210100202003 1211

   مستجد محمد رضا احمد احمد على صبح 2500210210200277 1220

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

    2االلعاب الجماعية المادة :
 
 

    2االلعاب الجماعية المادة :
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
    (20جلنت )

 ـــــــــــــمالسا الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 بالستالمث

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد رضا فرج محمد الدماطى 2500210100200372 1222

   مستجد محمد رضا مرسى ابو العباس حسن 2500210210200223 1221

   مستجد محمد رمضان ابراهيم على هندى 2500210100200332 1222

   مستجد محمد رمضان فرج رياض مصطفى 2500210100200524 1223

   مستجد محمد زكريا زكريا محمد الحيوى 2500210100200012 1224

   مستجد محمد سامى محمد عبد الشافى علوان 2500210100200414 1225

   مستجد محمد صبره محمد صبره القليوبى 2500210100200311 1227

   مستجد محمد صبرى محمد عبد العاطى 2500210100200300 1220

   مستجد محمد طارق السعيد احمد النزهى 2500210100200223 1221

   مستجد محمد طارق عبدالحليم على عمر بدير 2500210100200721 1230

   مستجد محمد عادل السعيد بدير على 2500210100200437 1232

   مستجد ششتاوى دويدارال ىمحمد عادل عل 2500210100200240 1231

   مستجد محمد عاطف محمد احمدعجيله 2500210100200450 1232

   مستجد محمد عبد الحليم سالم الشحات الديسطى 2500210100200020 1233

   مستجد محمد عبد هللا محمد السعيد عمر 2500210210200202 1234

   مستجد بدر سيدلمحمد عبد المقصود محمد ا 2500210100200212 1235

   مستجد د المنعم محروس عباسمحمد عب 2500210100200730 1237

   مستجد محمد عبدالرحيم ابراهيم عبدهللا محمد ابراهيم 2500210100200720 1230

   مستجد محمد عبدالسالم محمد جعفر 2500210210200750 1231

   تجدمس حمحمد عزمى سعد قطب عبد الفتا 2500210100200737 1240

   مستجد احمد العبدمحمد عصام صابر 2500210100200420 1241

   مستجد محمد عطيه السيد محمد ابو مندور 2500210210200221 1242

   مستجد محمد عالء زكريا هيكل 2500210210200042 1243

 يعفى من المادة مستجد محمد على محمد ابراهيم شرابى 2500210100202022 1244

   مستجد محمد على محمد على عبد الدايم 2500210100200727 1245

   مستجد محمد غازى غازى عبدهللا سالمه 2500210100200244 1247

   مستجد محمد فوزى صابر شرف االشمونى 2500210210200111 1240

   مستجد محمد كمال رجب عوض القرنشاوى 2500210210200320 1241

   مستجد د كمال محمد عبدالحميد مشعلمحم 2500210210200222 1250

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ضور طالب الفرقت الثانيت  كشف ح
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

   (23جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد جد محمد القمحاوىما دمحم 2500210100200322 1252

   مستجد اهر عمر فرحاتمحمد م 2500210100200252 1251

   مستجد محمد مجدى محمد محمد غالب 2500210100200421 1252

   مستجد محمد محمد عبد الحى اسماعيل عتمان 2500210100200742 1253

   مستجد محمد محمد محمد البطاط 2500210100200712 1254

   مستجد محمد محمد محمد حميده عقاب 2500210100200404 1255

   مستجد محمد محمود سعيد عبد العاطى صبحى 2500210100200021 1257

   مستجد محمد محمود عبد العزيز مصطفى عطيان 2500210100200500 1250

   مستجد محمد محمود على محمد عماره 2500210100200407 1251

   مستجد محمد مدحت عطا عبد الزين لطيف 2500210100200341 1270

   مستجد محمد مرسى عباس مرسى راشد 2500210100200410 1272

   مستجد محمد مسعد خليل حسن سلطان 2500210100200517 1271

   مستجد محمد مسعد عباس يونس دياب 2500210210200321 1272

   مستجد بانعمحمد مسعد محمود احمد ش 2500210210200155 1273

   مستجد المقدممحمد مصطفى محمد مصطفى  2500210100200111 1274

   مستجد محمد ناصر ابو العنين عبد المقصود 2500210210200210 1275

   مستجد محمد نافع شوقى محمد بدير عامر 2500210100200021 1277

   مستجد محمد نصر عطية يوسف ابو يوسف 2500210100200312 1270

   مستجد محمد هشام عبدالعزيز رضوان 2500210100200331 1271

   مستجد محمد هشام محمد المصرى 2500210100200402 1200

   مستجد محمد يوسف ابراهيم يوسف ابوسالم 2500210100200010 1202

   مستجد محمد يوسف الدسوقى مرسى 2500210100200743 1201

   مستجد هيم عبدالجواد محمدبراامحمود  2500210100200713 1202

   مستجد د ابراهيم محمد ابراهيم مسلممحمو 2500210100200323 1203

   مستجد محمود ابراهيم محمد عبد الهادى اسماعيل صقر 2500210100200304 1204

   مستجد محمود ابو العزايم المعداوى يونس مبروك 2500210100200774 1205

   مستجد حمود احمد عبد الحليم عبد العال الغنامم 2500210100200527 1207

   مستجد محمود احمد عبد هللا عبد القوى عوض 2500210100200753 1200

   مستجد محمود احمد عبد المنعم متولى الشعراوى 2500210100200015 1201

   مستجد محمود احمد محمد اسماعيل منصور 2500210100200720 1210

    2عيةلعاب الجمااال :المادة 
 
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الفرقت الثانيت   البطكشف حضور 
 0202/0200 العام اجلامعى -الفصل الدراسى الثانى 

    (24جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمود السيد مصباح مصباح يوسف 2500210210200202 1212

   مستجد محمود الهادى احمد محمود جعفر 2500210100202021 1211

   مستجد د ايمن محمد عثمانمحمو 2500210100200371 1212

   مستجد محمود جمال محمد السيدعلى المسيرى 2500210100200302 1213

   مستجد محمود حمدى نبوى ابراهيم االتربى 2500210100200211 1214

   مستجد المنعم على سالمعبد محمود حميدة 2500210210200751 1215

   مستجد عبدالقادر الملتزممحمود خالد السعيد  2500210100200400 1217

   مستجد محمود خالد محمود لطفى الصادق 2500210100200202 1210

   مستجد محمود رضا سهرى فؤاد احمد عربان 2500210100200020 1211

   مستجد نوايهطب قمحمود سامى فتحى  2500210210200227 1300

   مستجد الحمحمود سعد محمود قطب محمد الف 2500210100202022 1302

   مستجد محمود سلطان السيد على عامر 2500210100200520 1301

   مستجد محمود شعبان على موسى ابراهيم 2500210100200272 1302

   تجدمس ىمحمود شعبان مصطفى عبد العاطى الصور 2500210100200520 1303

   جدمست محمود صابر محمود الحسينى القلينى 2500210100200450 1304

   مستجد محمود طارق بسيونى درويش عياد 2500210210200157 1305

   مستجد محمود عاطف محمود السيد ابو سعدة 2500210100200422 1307

   ستجدم ىبمحمود عبد العزيز محمود عبد السالم شل 2500210100200270 1300

   دمستج محمود عبدالعزيز احمد عبدالوهاب 2500210100200700 1301

   مستجد محمود عطيه ابراهيم عبدهللا عطيه 2500210100200472 1320

   مستجد محمود علوى الحمادى السيد المتبولى 2500210100200714 1322

   دجمست محمود على ابراهيم مصطفى عبده 2500210100200720 1321

   مستجد محمود على الصبرى محمود الصبرى 2500210100200230 1322

   مستجد محمود محمد خليل محمد خليل 2500210100200553 1323

   مستجد محمود محمد عمر عمر البوهى 2500210100200224 1324

   مستجد محمود محمد محمد على البنا 2500210100200504 1325

 يعفى من المادة مستجد محمود محمد هاشم ابراهيم هاشم 2500210100202023 1327

   مستجد محمود مرعى غباشى مصطفى عيسى 2500210210200247 1320

   مستجد محمود مصطفى عبد الكريم السيد باشا الشيخ 2500210100200732 1321

   مستجد محمود مصطفى يوسف محمد صالح 2500210100200701 1310

 
 

 الفرقت الثانيت  ب الكشف حضور ط

    2االلعاب الجماعية المادة :
 

    2االلعاب الجماعية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (25جلنت )

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمود ياسر محمد على غازى 2500210100200304 1312

   مستجد لدين اسام عطاهللا حسن ابوعطيهى احم 2500210100200442 1311

   مستجد حمد ابراهيم عبد هللا سعدمروان ايمن ا 2500210100200427 1312
   مستجد مروان سامى محمد الصديق 2500210100200512 1313

   مستجد مصطفى ابراهيم يوسف محمد شوش 2500210100200401 1314

   مستجد سيد هنداوى زبادىال همصطفى اسام 2500210100200331 1315

   مستجد ف داودمصطفى اشرف فريد عبد اللطي 2500210100200200 1317

   مستجد مصطفى ايمن نورالدين مصطفى االشوح 2500210100200550 1310

   مستجد مصطفى بدر السيد احمد المتولى 2500210100200744 1311

   مستجد ن شريفضوارمصطفى رضوان محمد  2500210100200220 1320

   جدمست مصطفى سامى مصطفى عبدهللا الشامى 2500210100200242 1322

   مستجد مصطفى صالح عطيه العدوى 2500210210200005 1321

   مستجد مصطفى عبد هللا سعيد عبد السالم عيد 2500210100200320 1322

   جدتمس مصطفى على ابوالفتح محمد شوغى 2500210100200351 1323

   مستجد مصطفى عمر السيد شفيق عبد الفتاح 2500210100200521 1324

   مستجد مصطفى فرج المعداوى الدومانى 2500210100202027 1325

   مستجد مصطفى محمد حسن عبد هللا زايد 2500210100200325 1327

   مستجد مصطفى محمود محمود على خليل 2500210100200512 1320

   مستجد مصطفى وليد شعبان احمد ابوشادى 2500210210200150 1321

   مستجد ذ السيد اسماعيل الصورىمعا 2500210210200102 1330

   مستجد ممدوح ايمن ممدوح متولى الرفاعى 2500210100200511 1332

   مستجد ممدوح عزت عطيه احمد 2500210210200012 1331

   مستجد حامد ناصف دينلممدوح عالء ا 2500210100200353 1332

   مستجد يونس ممدوح عالء الدين سعيد عبد الرؤف 2500210100200310 1333

   مستجد نادر عبد المنعم محمد عثمان 2500210100200302 1334

   مستجد نور محمد حمزه نوار 2500210100200302 1335

   تجدسم نورالدين جمال عبدالصمد حامد موسى 2500210210200313 1337

   مستجد هانى اشرف محمد محمد 2500210100200745 2448

   مستجد هانى عبد الصمد محمود اسماعيل الصالحى 2500210100200221 2449

   مستجد هشام طارق محمد عبدالجليل على 2500210210200151 2450

 
 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200ى عالعام اجلام -الفصل الدراسى الثانى 

    2االلعاب الجماعية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 (26جلنت ) 

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
لت توقيع الطب

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد ياسر عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف الشيخ 2500210100200300 2451

   مستجد ياسر موسى عصام عسس 2500210100200022 2452

   مستجد يحيى عبد هللا يوسف الجعيدى 2500210100200303 2453

   مستجد يميوسف اشرف غنيم غن 2500210100200247 2454

   مستجد يوسف السيد ابو اليزيد على الشيخ 2500210100200414 2455

   مستجد يوسف بدير طه محمد ورده 2500210100200722 2456

   مستجد دىلجنايوسف محمد احمد محمد  2500210100200522 2457

   مستجد يوسف محمد فوزى سرحان 2500210100202020 2458

   مستجد يوسف محمد مصطفى عبد الغنى المصرى 2500210100200311 2459

   مستجد يوسف محمود قاسم محمد عبدهللا 2500210210200227 2460

   مستجد يوسف محمود محمد الفرحاتى 2500210100200321 2461

   مستجد يوسف مكى مكى يوسف جادو 2500210100200522 2462

   باق اللطيف محمود جاللابراهيم اشرف عبد  2500210210200201 1352

   باق ابراهيم محمد ابراهيم سالم حسن 2500210210200324 1357

   باق ابراهيم وائل ابراهيم ابراهيم سليمان 2500210200200002 1350

   باق سالم على سالم االقرع حمدا 2500210210200325 1375

   باق احمد صبحى ابراهيم محمد سليمان 2500210210200221 1370

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كشف حضور  طالب الفرقت الثانيت               
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

    2االلعاب الجماعية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 (27جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 دـالقيـ

وقيع الطبلت ت

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق باناحمد محمد فهيم محمد شع 2500210200200241 1401

   باق اسماعيل محمد اسماعيل محمد الجمال 2500210270200222 1420



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقتالثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

   (28جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق عادل انور رجب محمد ابراهيم 2500210210200307 1420

    2االلعاب الجماعية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (29جلنت ) 

 االســـــــــــــم ودىكــلالرقم ا م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق خالق محمود عبدالخالق عبدالواحد الغنيمىعبدال 2500210200200053 1432

   باق عبدالرحمن احمد محمد ابوالنجا 2500210210200214 1433

   باق رعم سمحروس احمد محرو 2500210210200112 1470

    2االلعاب الجماعية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنت ) 

 ســـــــــــــماال الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمد اشرف عزت بسيونى الشهاوى 2500210210200210 1473

   باق محمد جمال عبدالكريم عبدهللا 2500210210200105 1477

   باق محمد عبدالغنى محمد على القصاص 2500210210200204 1413

   باق محمد عبدالفتاح عبدالحميد محمد 2500210200200012 1414

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2االلعاب الجماعية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقتالثانيه 
   0202/0200اجلامعى  عاملا -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمد محمد احمد الصاوى 2500210200200200 1507

   باق محمود احمد بدير السيد قابل 2500210200200157 1524

    2اعيةااللعاب الجم : ةالماد
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ت الثانيه فرقلكشف حضور طالب ا
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (00جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 المثبالست

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمود مومن محمد ابو العزم الحنفى 2500210200200251 1522

   باق ابراهيم مكى ابراهيم زعفانند هم 2500210210200215 1531

   1من الخارج احمد احمد على عبده 2500210270200211 1540

   1ن الخارجم محمد السيد اسماعيل حسن عامر 2500210270200344 1542

   1من الخارج محمد عادل محمود ابراهيم مصطفى خليل 2500210270200340 1541

 

    2االلعاب الجماعية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   

 ت  انيثكشف حضور طالب الفرقت ال
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (2جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد ابراهيم احمد ابراهيم عبده شعيب 2500210100200523 1002

   مستجد السيد عبد العزيزمد حابراهيم ا 2500210100200750 1001

   مستجد ابراهيم اسامه احمد محمد الشامى 2500210210200031 1002

   مستجد ضيرابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل احمد خ 2500210100200704 1003

   مستجد ابراهيم الشوادفى عبد هللا سالمه 2500210210200210 1004

   مستجد ور ابراهيم ديب عبدالحفيظان مابراهي 2500210100200520 1005

   مستجد ابراهيم رجب رمضان ابراهيم صالح 2500210100200207 1007

   مستجد ىابراهيم سعد ابراهيم محمد العدو 2500210100200402 1000

   مستجد ابراهيم سعيد ابراهيم السعيد 2500210100200501 1001

   مستجد لى ابراهيم شعبان فليفللمواابراهيم عبد  2500210100200712 1020

   مستجد ابراهيم عمرو احمد ابراهيم الشرقاوى 2500210100200507 1022

   مستجد على ابراهيم محمد اسماعيل ابراهيم 2500210100200517 1021

   مستجد ابراهيم محمد السيد محمد المنياوى 2500210100200431 1022

   مستجد محمد صبرى على حسن الدماطىيم هابرا 2500210100200501 1023

   مستجد ابراهيم محمود صادق عبده عطيه 2500210100200270 1024

   مستجد ابراهيم محمود فهيم محمد 2500210100200541 1025

   مستجد ابراهيم مدحت ابراهيم محمد ابراهيم 2500210100200251 1027

   مستجد ظيم طلحه محمدالعدابراهيم يسرى عب 2500210210200202 1020

   مستجد احمد ابراهيم السيد السيد سراج خليل 2500210100200020 1021

   مستجد احمد ابراهيم حسن مصباح 2500210100200551 1010

   مستجد احمد اسماعيل عبدهللا عبدالواحد هالل 2500210100200202 1012

   مستجد ال مغازىالعداحمد اشرف المغازى عب 2500210100200111 1011

   مستجد احمد اشرف عبد الرحمن الدسوقى الفخرانى 2500210100200317 1012

   مستجد احمد اشرف محمد الصغير مصطفى عمر 2500210210200025 1013

   مستجد احمد السعيد فتح هللا ابو بكر غازى 2500210100200721 1014

   مستجد لسيد صحصاحى الاحمد السعيد متو 2500210210200212 1015

   مستجد احمد الشحات عبد الفتاح جبريل 2500210100200542 1017

   مستجد احمد الغريب السيد الفقى 2500210100200231 1010

   مستجد احمد بسيونى عبد الغنى بسيونى ابو سعده 2500210100200410 1011

   مستجد وىااحمد جابر محمد السيد الغرب 2500210100200432 1020

 الفردية للبنينمبادئ الرياضات المادة :
 
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (0جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

لطبلت توقيع ا

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عىرفالاحمد جمال الدين عبد المنعم محمد ا 2500210100200340 1022

   مستجد احمد جمعه السعيد سيد احمد ابو بريكه 2500210100200412 1021

   مستجد احمد جميل السيد التهامى 2500210100200752 1022

   مستجد حمد حسن سيد احمد السلمونىا 2500210100200722 1023

   مستجد احمد حسين محمد السايس 2500210100200423 1024

   مستجد احمد حمدى عبد العظيم قابيل سالمه 2500210100200742 1025

   مستجد احمد خالد سالمة احمد شوغى 2500210100200552 1027

   مستجد برىاحمد خالد كامل عبدهللا ال 2500210100200443 1020

   مستجد احمد خليل عبدالرؤف خليل طه 2500210100200317 1021

   مستجد جب فتح هللا محمود ابوبكرد رماح 2500210100200273 1030

   مستجد احمد رجب فتحى عبدالفتاح القبالوى 2500210100200552 1032

   مستجد احمد رجب مصطفى عصر 2500210100200415 1031

   مستجد احمد رشاد محمد محمد بقرة 2500210100200272 1032

   جدمست احمد رضا اسماعيل عبدالقادر 2500210100200701 1033

   مستجد احمد رضا عبد الرازق محمدعبدالحافظ 2500210100200515 1034

   مستجد احمد رضا على محمد عطوه 2500210100200307 1035

   مستجد حمد عبده العبسىاحمد رضا م 2500210100200411 1037

   مستجد احمد سالم طه محمد البيلى 2500210100200313 1030

   مستجد احمد سعد مصطفى عطيه حجازى 2500210100200540 1031

   مستجد احمد سعد يونس عباس ابراهيم 2500210100200347 1040

   مستجد احمد صابر عوض عبد الحميد ابراهيم 2500210100200724 1042

   مستجد احمد صالح ابراهيم البسيونى جمل 2500210100200531 1041

   مستجد حمد ابو كاملى مراحمد صب 2500210100200030 1042

   مستجد احمد صالح الدين عبد المعطى مختار 2500210100200025 1043

   مستجد احمد صالح عبداللطيف عبدالحليم ابراهيم 2500210100200515 1044

   مستجد احمد طلبه شبل عامر 2500210100200401 1045

   تجدمس ماحمد عادل سعد محمد ابراهي 2500210100200411 1047

   مستجد احمد عادل عبد الحميد فريد عكاشه 2500210100200350 1040

   مستجد احمد عادل عنتر ابراهيم عطيه 2500210210200251 1041

   مستجد ادل محمد عبدالهادىاحمد ع 2500210100200777 1050

 
 

 

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200 معىاالعام اجل -الفصل الدراسى الثانى 

 (3جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   دمستج احمد عاطف محمد داود 2500210100202020 1052

   مستجد احمد عبد الحكيم عبد العزيز طلب عمارة 2500210100200242 1051

   مستجد احمد عبد الحكيم عبد المولى سليمان غانم 2500210100200512 1052

   مستجد احمد عبد الفتاح محمد دهيم 2500210100200722 1053

   مستجد ادراحمد عبد المجيد عبد الرحمن عبد الق 2500210100200514 1054

   مستجد احمد عبد المحسن سعد قطب يونس 2500210100200401 1055

   مستجد احمد عبدالمنعم سعيد حامد غلوش 2500210100200455 1057

   مستجد احمد عبدالمنعم عبدالعظيم الدسوقى 2500210100200113 1050

   مستجد احمد عبدالهادى السيد غمرى 2500210100200117 1051

   مستجد احمد عزت محمد عبدالحميد 2500210100200520 1070

   مستجد ابراهيم المغربىود ماحمد عزت مح 2500210100200570 1072

   مستجد احمد عصام فرج محمود الزفتاوى 2500210100200274 1071

   مستجد احمد عقل محمد عبد الحميد غانم 2500210100200231 1072

   مستجد احمد على حسن سيد احمد السلمونى 2500210100200250 1073

   مستجد بانشع ىاحمد على عبد الجليل عل 2500210100200220 1074

   مستجد احمد على عبد الحميد عبد العاطى قرطام 2500210100200721 1075

   مستجد احمد على عبدالمنصف مرشدى على 2500210100200551 1077

   مستجد مد عماد على متولى شهاوىاح 2500210100200330 1070

   دمستج احمد عوف ابو اليزيد عوف عوف 2500210210200123 1071

   مستجد احمد فؤاد فؤاد حسين بغدوده 2500210100200022 1000

   مستجد احمد مجدى السيد احمد محمد عبدالرحمن 2500210100200732 1002

   مستجد مسعود خلف احمد محمد ابراهيم 2500210100200243 1001

   مستجد احمد محمد ابو اليزيد محمود الجيار 2500210100200420 1002

   مستجد احمد محمد السعيد احمد اللقانى 2500210100200512 1003

   مستجد احمد محمد السعيد هالل سالمه 2500210100200502 1004

   مستجد صطفىاحمد محمد الشريف محمود محمد م 2500210100200321 1005

   مستجد احمد محمد امين عوض على 2500210210200012 1007

   مستجد حمد محمد جودة محمد موسىا 2500210100200301 1000

   مستجد احمد محمد حمدى محمد حسين 2500210100200210 1001

   مستجد احمد محمد عبد الستار السيد الحجرى 2500210210200041 1010

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الب الفرقت الثانيت  كشف حضور ط
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (4جلنت )

 االســـــــــــــم ــودىالك الرقم م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد احمد محمد عبدالستار محمد جنيدى 2500210100200417 1012

   مستجد محمد عالء الدين عبد الحليم البيلى احمد 2500210100200700 1011

   مستجد اب هللاى جزاحمد محمد فو 2500210100200111 1012

   مستجد احمد محمد محمد العزيزى السيد 2500210100200257 1013

   مستجد احمد محمد مصطفى سيد احمد 2500210100200521 1014

   مستجد نجم احمد محمد نبوى محمد 2500210100200010 1015

   مستجد احمد محمود عبد الحى بسيونى راشد 2500210100200220 1017

   مستجد احمد محمود عبد الحى عبد هللا بيصار 2500210100200413 1010

   مستجد احمد محمود محمد على الوكيل 2500210100200542 1011

   ستجدم احمد مدحت متولى فتح هللا الفشار 2500210100200537 1200

   مستجد احمد مسعد احمد يوسف محمد خضر 2500210100200425 1202

   مستجد احمد مسعد محمد احمد المطرى 2500210100200422 1201

   مستجد احمد مطاوع عبدالباقى محمد ابوالخير 2500210100200401 1202

   مستجد احمد مفرح زكريا السيد ابو عيانه 2500210100200442 1203

   مستجد احمد منتصر عبده مرشدى البرعى 2500210100200725 1204

   مستجد حمد ناصر السعيد نبيه محمدا 2500210100200521 1205

   مستجد احمد نصر احمد بيومى 2500210100200110 1207

   مستجد احمد نورالدين اسماعيل عبد الحليم خضر 2500210100200354 1200

   مستجد احمد وليد عبد العليم عبد اللطيف ابوعمر 2500210100200377 1201

   مستجد اسماعيل محمد اسماعيلمد حادهم م 2500210100200510 1220

   مستجد اسامه احمد محمد احمد محمد النجار 2500210100200323 1222

   مستجد اسامه اسامه على حطيبه 2500210210200151 1221

   مستجد ضياء محمد ابوغازى سالمة اسامه 2500210210200032 1222

   مستجد لقادر حجازىد اباسامه عبد هللا السيد ع 2500210210200205 1223

   مستجد اسامه محمد محمد ابراهيم عمر 2500210100200224 1224

   مستجد اسالم رمضان عيد محمد الرماح 2500210100200410 1225

   مستجد مد القبارى بكراسالم سامح مح 2500210100200740 1227

   مستجد اسالم سعد محمد على محمود 2500210100200012 1220

   مستجد اسالم شريف على االمام الصفتى 2500210100200250 1221

   مستجد اسالم عالء محمد صادق عثمان 2500210100200702 1210

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 
 
 

 للبنينية دمبادئ الرياضات الفر المادة :
 
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
    (5جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 ـدقيـلا

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد اسالم محمد احمد عوض عبد الرحمن 2500210100200710 1212

   مستجد اسالم محمد سليمان الشريف 2500210100200711 1211

   مستجد اسالم محمد يحيى محمد فايد 2500210100200430 1212

   مستجد عبدالفتاح يحى محمد تغيان حمدااشرف  2500210100200470 1213

   مستجد التهامى السيد فتوح التهامى البسيقى 2500210210200315 1214

   مستجد السعودى عبدالهادى على مجاهد 2500210210200211 1215

   مستجد السعيد ابراهيم غازى السيد سلمان 2500210100200570 1217

   مستجد شدى مصطفى المرشدىلمراالسعيد  2500210100200734 1210

   مستجد السيد احمد السيد احمد جعفر 2500210100200572 1211

   مستجد السيد احمد السيد احمد عبده شرابى 2500210100200027 1220

   مستجد لسيد غازى ابو احمدالسيد حسن ا 2500210100200411 1222

   مستجد لمسا دالسيد محمد محمد محمو 2500210210200231 1221

   مستجد المغازى السيد المغازى بدر المغازى 2500210100200741 1222

   مستجد امجد على محروس عبدالغنى 2500210100200775 1223

   مستجد حجاجامير احمد عبدالسالم ابراهيم  2500210100200303 1224

   مستجد امير حمدى جابر جمعه عيد 2500210100200301 1225

   مستجد انس محمد خليل عبده 2500210100200201 1227

   مستجد ايمن جمعه السيد حسن شراره 2500210100200422 1220

   مستجد ايمن يوسف السيد محمد ابراهيم 2500210100200702 1221

   مستجد بسيونى عبداللطيف اسماعيل بسيونى شعبان 2500210100200340 1230

   مستجد ء اشرف رمضان ابو المجد حشادبها 2500210100200412 1232

   مستجد بهاء سعد محمد ابراهيم نصير 2500210100200375 1231

   مستجد بولس نزيه خله عبده خليل 2500210210200103 1232

   مستجد مجاهد عبد الفتاح مجاهدتامر وحيد  2500210100200731 1233

   مستجد جعفرلى عجابر ايهاب جابر  2500210210200117 1234

   مستجد جابر فتحى محمد خليل 2500210100200752 1235

   مستجد جالل صبرى جالل على داود 2500210210200250 1237

   مستجد جمال السعيد جمال الدين محمد محمود 2500210100200321 1230

   مستجد جمال خالد اسعد عبد السالم 2500210100200703 1231

   مستجد جمال محمود احمد احمد عاشور 2500210100200575 1240



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

   (6جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

الطبلت توقيع 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد هاد على فتح هللا على عبدهللاج 2500210100200703 1242

   مستجد حاتم محمد فتحى طلب عبدالرحيم 2500210100200412 1241

   مستجد حاتم محمد محمد على ابوزيد 2500210100200543 1242

   مستجد مرسى عيسى عبدالحافظحاتم محمد معوض  2500210100202002 1243

   مستجد اهيم مصطفى محمدابر حازم طاهر 2500210100200410 1244

   مستجد حازم عيسى سعد بشته 2500210100200470 1245

   مستجد حازم محمد صبرى محمد فرج 2500210100200001 1247

   مستجد حازم محمد عبد الفتاح محمد ابونعيم 2500210100200501 1240

   مستجد حسام ابراهيم حسن شحاته السيد 2500210100200333 1241

   مستجد حسام فتح هللا توفيق ابراهيم اسماعيل 2500210210200104 1250

   مستجد حسام كارم محمد خالف 2500210100200302 1252

   مستجد حسام مصطفى قطب االمام خليفة 2500210100200712 1251

   مستجد حسن ابراهيم حسن ابراهيم 2500210100200235 1252

   مستجد محمود صالح عبد العزيز مسعود حسن 2500210100200327 1253

   مستجد حسن يسرى السيد محمد الجعب 2500210100200730 1254

   مستجد حسين شكرى عوضين مصطفى احمد 2500210100200344 1255

   مستجد وده غزالحلمى محمد حلمى حم 2500210100200707 1257

   مستجد امدححماده رضا محمد محمد  2500210100200251 1250

   مستجد خالد حسن محمد احمد القن 2500210210200257 1251

   مستجد خالد عادل ابراهيم السيد 2500210210200230 1270

   مستجد خالد محمد عطاهللا المغازى محمد 2500210100200773 1272

   مستجد خالد ممدوح فتحى عبدالغنى 2500210100200577 1271

   مستجد ذياد صبحى عبدالمقصود عبدالمجيد 2500210100200330 1272

   مستجد رحيم ابراهيم احمد كليله 2500210210200173 1273

   مستجد رمضان عماد رمضان محمود طلبه 2500210100202023 1274

   مستجد عبد العاطى ابراهيم عبدالقادر رووف ابراهيم 2500210210200300 1275

   مستجد د احمد السيد صبحى العشزيا 2500210100200357 1277

   مستجد زياد خالد معوض معوض على 2500210100200017 1270

   مستجد زياد عمرو عبد العاطى بدير المرشدى 2500210210200212 1200

                                                        

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين مادة :ال
 
 
 

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الثانى سى االفصل الدر
 (7جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد زياد محمد خميس السيد عبدالقادر 2500210100200334 1202

   تجدسم سامح انور مصطفى حماد سعيد 2500210100200505 1201

   مستجد سامح سمير عبد السالم مصطفى الخامى 2500210100200500 1202

   مستجد سعد محمد سعد شرف الدين 2500210100200271 1203

   مستجد سعد محمد سعد محمد على ابومحمد 2500210100200503 1204

   مستجد سعيد مصطفى سعيد غريب 2500210100200514 1205

   مستجد سالمه احمد سالمه موسى صقر 2500210100200731 1207

   مستجد سمير محمد صبحى عبالحميد محمد 2500210210200021 1200

   مستجد سويلم امام سويلم عبد الحميد محمد 2500210100200205 1201

   مستجد تاح احمدشادى سعد عبد الف 2500210210200302 1210

   مستجد شتانى وشادى محمد بسي 2500210100200117 1212

   مستجد شرف الدين عزت عمران محمد شرف الدين 2500210100200212 1211

   مستجد شهاب احمد محمد السيد ناصف 2500210100200720 1212

   مستجد شهاب عز الدين عبد هللا عبد الحميد القهوجى 2500210100200301 1213

   مستجد ربجىلشواشهاب عمر عبد المعبود  2500210210200124 1214

   مستجد شوقى عبدالنبى عبدالهادى عبدالنبى احمد 2500210100202022 1215

   مستجد صبحى اشرف صبحى السيد جمعه 2500210100200711 1217

   مستجد صبحى اشرف عبدالحميد الفرماوى 2500210210200023 1210

   تجدمس ىصالح اشرف المليجى محمود المليج 2500210100200540 1211

   مستجد صهيب محمد احمد احمد العزب 2500210100200241 1100

   مستجد طارق حسنى فريد محمد اللقانى 2500210100200370 1102

   مستجد طارق ذياد محمد ادريس قمر 2500210100200020 1101

   مستجد طارق محمد عبد العزيز نعيم 2500210100200312 1102

   مستجد طه محمد طه محمد النمرسى 2500210100200237 1103

   مستجد عادل محمد عدلى حامد زكى 2500210100200735 1104

   مستجد عاصم اشرف محمد شعبان البنا 2500210100200310 1105

   تجدمس عاصم محمد الشاملى ابو شوشه 2500210100200113 1107

   تجدمس رعامر محمد عامر محمد منصو 2500210100200402 1100

   مستجد عبد الرحمن اسامه مختار محمد بليح 2500210100200432 1101

   مستجد عبد الرحمن بكر محمد مرعى 2500210100200772 1120



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (8جلنت ) 

 ماالســـــــــــــ الرقم الكــودى م
لـة حا

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عبد الرحمن جالل احمد محمد العيسوى 2500210100200712 1122

   مستجد عبد الرحمن صالح بهنسى عبيد 2500210100200471 1121

   مستجد الرحمن عبد الفتاح بدير حسن الشنوانىعبد  2500210100200241 1122

   مستجد عبد الرحمن عبد الفتاح محمد اسماعيل بركات 2500210100200023 1123

   مستجد عبد الرحمن محمد السيد عبد العاطى بنات 2500210100200457 1124

   مستجد عبد الرحمن يوسف يوسف طلب عماره 2500210100200502 1125

   مستجد وى عويضةالق عبد العزيز حسين عبد العزيز عبد 2500210100200314 1127

   مستجد عبد الغنى عبد الحكيم عبد الغنى بسيونى 2500210100200531 1120

   مستجد عبد الفتاح نبيل عبد العزيز خليل الدخاخنى 2500210100200711 1121

   مستجد براهيم فرجعبد هللا ابراهيم عبد هللا ا 2500210100200702 1110

   مستجد  رجب حميدة عوض عيسىهللا دعب 2500210100200024 1112

   مستجد عبد هللا عبد العزيز محمد عبد العزيز 2500210100200513 1111

   مستجد عبد هللا عشرى فرج فرج بركات 2500210100200717 1112

   مستجد المعبد هللا محمد عبد هللا محمد س 2500210100200725 1113

   مستجد ام عبد المنعم عبده عبد هللاعص معبد المنع 2500210100200322 1114

   مستجد عبدالرحمن احمد جمعه محمد ابونعامه 2500210100202001 1115

   مستجد عبدالرحمن خالد مصطفى عبد اللطيف حسان 2500210100200115 1117

   مستجد براهيم عبدالحميدعبدالرحمن صالح ا 2500210100200510 1110

   مستجد عبدالرحمن محارب عبدالحميد محمد محارب 2500210100200220 1111

   مستجد عبدالرحمن محمد زيدان ابراهيم 2500210100200400 1120

   مستجد عبدالرحمن محمود البيومى السيد 2500210100200322 1122

   مستجد للطيف االمشيطىعبداللطيف انيس عبدا 2500210100200305 1121

   مستجد دهللا اشرف يوسف ابراهيم على الوهيدىعب 2500210100200404 1122

   مستجد عبدهللا درغام عوض درغام 2500210100200003 1123

   مستجد عبدهللا رضا عبده عبدالوهاب 2500210100200222 1124

   مستجد المعبدهللا طارق ابراهيم مصطفى س 2500210100202025 1125

   مستجد صباح محمد السيددل اعبدهللا ع 2500210100200727 1127

   مستجد عبدهللا محمد عبدالسميع محمد على اسماعيل 2500210100200770 1120

   مستجد عبدهللا مسعد جمعه محمد العيسوى 2500210100200421 1121

   مستجد يوسفعبدالمولى محمود عوض ابراهيم  2500210100200532 1130

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   كشف حضور طالب الفرقت الثانيت
  0202/0200العام اجلامعى  -لفصل الدراسى الثانى ا

 (9جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   تجدمس عصمت حسن عبد المجيد عبد الجواد الصعيدى 2500210100200312 1132

   مستجد ين الدين عبدالمجيد زين الدين الشهاوىر زمعالء ع 2500210100200030 1131

   مستجد على ابراهيم محمد السيد يوسف 2500210100200571 1132

   مستجد على اسامه على محمد السعيد 2500210100202021 1133

   دمستج على سامى السيد حامد البلقاسى 2500210100200502 1134

   مستجد محمد ابو شدينلى ععلى سعد  2500210100200112 1135

   مستجد على عاطف شحاته على فايد 2500210100200114 1137

   مستجد على محمد احمد على عبد الجواد 2500210100200011 1130

   مستجد على محمد على الصبرى 2500210100202022 1131

   مستجد مد على محمد خليفهعلى مح 2500210100200722 1140

   مستجد عماد حمدى السعيد فرج على 2500210100202017 1142

   مستجد عماد عادل سعد حسين ابوعمر 2500210100200715 1141

   مستجد عماد مصطفى محمد يوسف ابو عبد هللا 2500210100200310 1142

   مستجد عمار سعد سالم سعد الدين زايد 2500210100200400 1143

   مستجد ف على رضا احمد علىشري عمار 2500210210200274 1144

   مستجد عمار عادل حامد الحجاج 2500210100202024 1145

   مستجد عمار محمد السيد احمد ابراهيم عمر 2500210100200507 1147

   مستجد عمار ياسر محمود الشربينى 2500210100200253 1140

   دمستج عمر احمد السيد احمد غازى 2500210210200275 1141

   مستجد عمر باسم السيد سيد احمد 2500210100200325 1150

   مستجد عمر خالد محمد السيد غازى 2500210100200002 1152

   مستجد عمر رشدى عبد النبى محمد ابراهيم 2500210100200211 1151

   مستجد عبد هللا عبد السالمعمر صابر عبد المنصف  2500210100200721 1152

   مستجد عمر عادل عبدالستار محمد رماح 2500210100202000 1153

   مستجد عمر عاطف البقرى السعيد يوسف 2500210100200004 1154

   مستجد عمر عبد الخالق محمد عبد الوهاب سعيد 2500210210200212 1155

   مستجد ى عبد هللا مكىعمر محمد السعيد فهم 2500210100200014 1157

   مستجد عمرو ابراهيم عبدالفتاح احمد عصر 2500210100200451 1150

   مستجد عمرو احمد محمد احمد االحول 2500210100200405 1151

   مستجد عمرو رمضان محمد على ابوزيد 2500210100200310 1170

 

 
 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 
 
 

 مبادئ الرياضات الفردية للبنينالمادة 
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -انى الفصل الدراسى الث
 (22)جلنت 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عمرو شريف قطب ابراهيم عبدهللا الوردانى 2500210100200415 1172

   جدمست عمرو عبد هللا حسين نصير الشناوى 2500210100200355 1171

   مستجد و عبدالرحمن سعد عبدالرحمن سرورعمر 2500210210200103 1172

   مستجد عمرو مجدى ممدوح محمد على 2500210100200500 1173

   مستجد عمرو محمد محمد مغنم 2500210200200171 1174

   مستجد فادى امير صبحى باقى 2500210100200513 1175

   مستجد ماهر على جبر محمدفادى  2500210100200557 1177

   مستجد فارس اشرف عبد الحافظ مصطفى المرسى 2500210100200702 1170

   مستجد فارس عبد الحميد سيد احمد محمد عيسى 2500210100200723 1171

   مستجد فارس عبد النبى متولى عيسى متولى 2500210100200201 1100

   مستجد يد عبد اللطيففارس ماهر الس 2500210100200724 1102

   مستجد فارس متولى ابراهيم عبد هللا الوردانى 2500210100200417 1101

   مستجد فارس محمد عبد الستار االمام غالى 2500210100200571 1102

   مستجد فارس محمود عبد الغنى عبد الغنى اسماعيل 2500210100200005 1103

   جدتمس عبد الرحمن احمد الشهاوى فتحى احمد 2500210100200420 1104

   مستجد فتحى بدوى فتحى بدوى الخياط 2500210100200530 1105

   مستجد فكرى السيد فكرى السيد عثمان 2500210100200311 1107

   مستجد فيصل مدحت صابر حسن عبدالمحسن 2500210100200435 1100

   مستجد داود كريم محب عمر عبدالمعبود 2500210100200213 1101

   مستجد كريم محمد ممدوح الشاملى ابراهيم 2500210100200503 1110

   مستجد كمال احمد كمال احمد محمد متولى 2500210100200521 1112

   مستجد كمال محمود محمد زيدان 2500210100200111 1111

   مستجد لؤى محسن ابو زيد سيد احمد ابو بريكه 2500210100200430 1112

   مستجد على محمد الريفىمن ؤم 2500210100200000 1113

   مستجد مازن ايمن كمال على حسن 2500210100200701 1114

   مستجد مازن محمد نصير عبدالواحد نصير 2500210100200107 1115

   مستجد محروس عبدالفتاح محروس على 2500210210200105 1117

   جدتمس براهيم صالح ابراهيم نايلمحمد ا 2500210210200270 1110

   مستجد محمد ابراهيم عبد السميع محمد على اسماعيل 2500210100200771 1111

   مستجد محمد ابراهيم عبد القادر يونس 2500210100200217 1200

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

    (22جلنت )

 ـــــــمــــاالســ الكــودى الرقم م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد ابراهيم عنتر نعيم 2500210100200031 1202

   مستجد محمد ابراهيم محمد احمد الحسنى 2500210210200030 1201

   مستجد محمد ابراهيم محمد محمود عوض هللا 2500210210200271 1202

   مستجد محمد ابراهيم محمد موسى السيد 2500210100200112 1203

   مستجد محمد احمد احمد النجار 2500210100200211 1204

   مستجد محمد احمد سعد بهنسى 2500210210200240 1205

   مستجد محمد احمد عبدالهادى احمد محمود 2500210100200547 1207

   مستجد احمد البنامد حمحمد احمد م 2500210210200220 1200

   مستجد محمد احمد محمد الصاوى راضى 2500210210200222 1201

   مستجد محمد احمد محمد سيد احمد زلهف 2500210100200420 1220

   مستجد محمد اسامه محمد فرج عبدالجواد 2500210100200403 1222

   تجدمس تطفى اسماعيل بركامحمد اسماعيل مص 2500210100200200 1221

   مستجد محمد اشرف احمد محمد ابوحليمه 2500210100200112 1222

   مستجد محمد اشرف سيد محمد السيد 2500210100200215 1223

   مستجد محمد اشرف محمد زكريا ابو طبل 2500210210200171 1224

   ستجدم محمد الرفاعى احمد على الغتورى 2500210100200751 1225

   مستجد محمد السيد الوردانى العشرى 2500210100200037 1227

   مستجد محمد السيد عبدالمنعم محمد عماره 2500210100200100 1220

   مستجد محمد المغازى محمد المغازى الشافعى 2500210100200771 1221

   مستجد محمد المغاورى بدر محمد مكى 2500210100200342 1210

   مستجد مد ايمن محمد ابراهيم عبدهللامح 2500210100202021 1212

   مستجد محمد باهى احمد عبد الرحمن زيد 2500210100200373 1211

   مستجد محمد بسيونى محمد بسيونى 2500210100200541 1212

   مستجد محمد حسن احمد يوسف عياد 2500210100200421 1213

   ستجدم اقحسن محمد على السمحمد  2500210100200021 1214

   مستجد محمد حماده محمود عبد الجواد عبد السيد 2500210100200424 1215

   مستجد محمد حمد راغب حمد زايد 2500210100200252 1217

   مستجد محمد حموده معوض حموده 2500210210200110 1210

   جدمست محمد حموده مغازى عبداللطيف 2500210100202003 1211

   مستجد محمد رضا احمد احمد على صبح 2500210210200277 1220

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 لبنينة ليمبادئ الرياضات الفرد المادة :
 
 
 

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين دة :الما



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (20جلنت )  

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد رضا فرج محمد الدماطى 2500210100200372 1222

   مستجد محمد رضا مرسى ابو العباس حسن 2500210210200223 1221

   مستجد محمد رمضان ابراهيم على هندى 2500210100200332 1222

   مستجد محمد رمضان فرج رياض مصطفى 2500210100200524 1223

   مستجد لحيوىد امزكريا محمحمد زكريا  2500210100200012 1224

   مستجد محمد سامى محمد عبد الشافى علوان 2500210100200414 1225

   مستجد محمد صبره محمد صبره القليوبى 2500210100200311 1227

   مستجد محمد صبرى محمد عبد العاطى 2500210100200300 1220

   مستجد ىمحمد طارق السعيد احمد النزه 2500210100200223 1221

   مستجد محمد طارق عبدالحليم على عمر بدير 2500210100200721 1230

   مستجد محمد عادل السعيد بدير على 2500210100200437 1232

   مستجد محمد عادل على الششتاوى دويدار 2500210100200240 1231

   مستجد محمد عاطف محمد احمدعجيله 2500210100200450 1232

   مستجد محمد عبد الحليم سالم الشحات الديسطى 2500210100200020 1233

   مستجد محمد عبد هللا محمد السعيد عمر 2500210210200202 1234

   مستجد محمد عبد المقصود محمد السيد بدر 2500210100200212 1235

   مستجد محمد عبد المنعم محروس عباس 2500210100200730 1237

   مستجد عبدالرحيم ابراهيم عبدهللا محمد ابراهيم حمدم 2500210100200720 1230

   مستجد محمد عبدالسالم محمد جعفر 2500210210200750 1231

   مستجد محمد عزمى سعد قطب عبد الفتاح 2500210100200737 1240

   مستجد محمد عصام صابراحمد العبد 2500210100200420 1241

   مستجد يد محمد ابو مندورالس حمد عطيهم 2500210210200221 1242

   مستجد محمد عالء زكريا هيكل 2500210210200042 1243

   مستجد محمد على محمد ابراهيم شرابى 2500210100202022 1244

   مستجد محمد على محمد على عبد الدايم 2500210100200727 1245

   دجمست المهمحمد غازى غازى عبدهللا س 2500210100200244 1247

   مستجد محمد فوزى صابر شرف االشمونى 2500210210200111 1240

   مستجد محمد كمال رجب عوض القرنشاوى 2500210210200320 1241

   مستجد محمد كمال محمد عبدالحميد مشعل 2500210210200222 1250

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200اجلامعى العام  -الفصل الدراسى الثانى 

 (23جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد ماجد محمد القمحاوى 2500210100200322 1252

   مستجد محمد ماهر عمر فرحات 2500210100200252 1251

   مستجد د محمد غالبحمم محمد مجدى 2500210100200421 1252

   مستجد محمد محمد عبد الحى اسماعيل عتمان 2500210100200742 1253

   مستجد محمد محمد محمد البطاط 2500210100200712 1254

   مستجد محمد محمد محمد حميده عقاب 2500210100200404 1255

   دجمست محمد محمود سعيد عبد العاطى صبحى 2500210100200021 1257

   مستجد محمد محمود عبد العزيز مصطفى عطيان 2500210100200500 1250

   مستجد محمد محمود على محمد عماره 2500210100200407 1251

   مستجد محمد مدحت عطا عبد الزين لطيف 2500210100200341 1270

   مستجد محمد مرسى عباس مرسى راشد 2500210100200410 1272

   مستجد محمد مسعد خليل حسن سلطان 2500210100200517 1271

   مستجد محمد مسعد عباس يونس دياب 2500210210200321 1272

   مستجد محمد مسعد محمود احمد شعبان 2500210210200155 1273

   مستجد محمد مصطفى محمد مصطفى المقدم 2500210100200111 1274

   مستجد عبد المقصود يننعمحمد ناصر ابو ال 2500210210200210 1275

   مستجد محمد نافع شوقى محمد بدير عامر 2500210100200021 1277

   مستجد محمد نصر عطية يوسف ابو يوسف 2500210100200312 1270

   مستجد محمد هشام عبدالعزيز رضوان 2500210100200331 1271

   مستجد محمد هشام محمد المصرى 2500210100200402 1200

   مستجد محمد يوسف ابراهيم يوسف ابوسالم 2500210100200010 1202

   مستجد محمد يوسف الدسوقى مرسى 2500210100200743 1201

   مستجد محمود ابراهيم عبدالجواد محمد 2500210100200713 1202

   مستجد محمود ابراهيم محمد ابراهيم مسلم 2500210100200323 1203

   مستجد محمود ابراهيم محمد عبد الهادى اسماعيل صقر 2500210100200304 1204

   مستجد محمود ابو العزايم المعداوى يونس مبروك 2500210100200774 1205

   مستجد محمود احمد عبد الحليم عبد العال الغنام 2500210100200527 1207

   مستجد محمود احمد عبد هللا عبد القوى عوض 2500210100200753 1200

   مستجد محمود احمد عبد المنعم متولى الشعراوى 2500210100200015 1201

   مستجد محمود احمد محمد اسماعيل منصور 2500210100200720 1210

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (24جلنت ) 

 ــمـاالســــــــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 لقيــدا

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمود السيد مصباح مصباح يوسف 2500210210200202 1212

   مستجد محمود الهادى احمد محمود جعفر 2500210100202021 1211

   مستجد محمود ايمن محمد عثمان 2500210100200371 1212

   مستجد مال محمد السيدعلى المسيرىمحمود ج 2500210100200302 1213

   مستجد محمود حمدى نبوى ابراهيم االتربى 2500210100200211 1214

   مستجد محمود حميدة عبدالمنعم على سالم 2500210210200751 1215

   مستجد محمود خالد السعيد عبدالقادر الملتزم 2500210100200400 1217

   مستجد الد محمود لطفى الصادقمحمود خ 2500210100200202 1210

   مستجد محمود رضا سهرى فؤاد احمد عربان 2500210100200020 1211

   مستجد محمود سامى فتحى قطب نوايه 2500210210200227 1300

   مستجد محمود سعد محمود قطب محمد الفالح 2500210100202022 1302

   مستجد عامر لسيد علىن اامحمود سلط 2500210100200520 1301

   مستجد محمود شعبان على موسى ابراهيم 2500210100200272 1302

   مستجد محمود شعبان مصطفى عبد العاطى الصورى 2500210100200520 1303

   مستجد محمود صابر محمود الحسينى القلينى 2500210100200450 1304

   مستجد ويش عياددر ىمحمود طارق بسيون 2500210210200157 1305

   مستجد محمود عاطف محمود السيد ابو سعدة 2500210100200422 1307

   مستجد محمود عبد العزيز محمود عبد السالم شلبى 2500210100200270 1300

   مستجد محمود عبدالعزيز احمد عبدالوهاب 2500210100200700 1301

   مستجد يهدهللا عطعب ممحمود عطيه ابراهي 2500210100200472 1320

   مستجد محمود علوى الحمادى السيد المتبولى 2500210100200714 1322

   مستجد محمود على ابراهيم مصطفى عبده 2500210100200720 1321

   مستجد محمود على الصبرى محمود الصبرى 2500210100200230 1322

   تجدمس لمحمود محمد خليل محمد خلي 2500210100200553 1323

   مستجد محمود محمد عمر عمر البوهى 2500210100200224 1324

   مستجد محمود محمد محمد على البنا 2500210100200504 1325

   مستجد محمود محمد هاشم ابراهيم هاشم 2500210100202023 1327

   مستجد محمود مرعى غباشى مصطفى عيسى 2500210210200247 1320

   مستجد مود مصطفى عبد الكريم السيد باشا الشيخمح 2500210100200732 1321

   مستجد محمود مصطفى يوسف محمد صالح 2500210100200701 1310

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 
 

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (25جلنت )

 ـدـحالـة القي االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ستالمثبال

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمود ياسر محمد على غازى 2500210100200304 1312

   مستجد محى الدين اسام عطاهللا حسن ابوعطيه 2500210100200442 1311

   مستجد مروان ايمن احمد ابراهيم عبد هللا سعد 2500210100200427 1312
   مستجد مد الصديقمروان سامى مح 2500210100200512 1313

   مستجد مصطفى ابراهيم يوسف محمد شوش 2500210100200401 1314

   مستجد مصطفى اسامه السيد هنداوى زبادى 2500210100200331 1315

   مستجد مصطفى اشرف فريد عبد اللطيف داود 2500210100200200 1317

   مستجد حلدين مصطفى االشوورانمصطفى ايمن  2500210100200550 1310

   مستجد مصطفى بدر السيد احمد المتولى 2500210100200744 1311

   مستجد مصطفى رضوان محمد رضوان شريف 2500210100200220 1320

   مستجد مصطفى سامى مصطفى عبدهللا الشامى 2500210100200242 1322

   تجدمس ىمصطفى صالح عطيه العدو 2500210210200005 1321

   مستجد مصطفى عبد هللا سعيد عبد السالم عيد 2500210100200320 1322

   مستجد مصطفى على ابوالفتح محمد شوغى 2500210100200351 1323

   مستجد مصطفى عمر السيد شفيق عبد الفتاح 2500210100200521 1324

   مستجد مصطفى فرج المعداوى الدومانى 2500210100202027 1325

   مستجد مصطفى محمد حسن عبد هللا زايد 2500210100200325 1327

   مستجد مصطفى محمود محمود على خليل 2500210100200512 1320

   مستجد مصطفى وليد شعبان احمد ابوشادى 2500210210200150 1321

   مستجد معاذ السيد اسماعيل الصورى 2500210210200102 1330

   مستجد ح متولى الرفاعىممدوح ايمن ممدو 2500210100200511 1332

   مستجد ممدوح عزت عطيه احمد 2500210210200012 1331

   مستجد ممدوح عالء الدين حامد ناصف 2500210100200353 1332

   مستجد ممدوح عالء الدين سعيد عبد الرؤف يونس 2500210100200310 1333

   مستجد محمد عثمانعم ننادر عبد الم 2500210100200302 1334

   مستجد نور محمد حمزه نوار 2500210100200302 1335

   مستجد نورالدين جمال عبدالصمد حامد موسى 2500210210200313 1337

   مستجد هانى اشرف محمد محمد 2500210100200745 2448

   مستجد هانى عبد الصمد محمود اسماعيل الصالحى 2500210100200221 2449

   مستجد هشام طارق محمد عبدالجليل على 2500210210200151 2450

 
 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 (26جلنت )

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد لطيف عبدالفتاح عبداللطيف الشيخياسر عبدال 2500210100200300 2451

   مستجد ياسر موسى عصام عسس 2500210100200022 2452

   مستجد يحيى عبد هللا يوسف الجعيدى 2500210100200303 2453

   مستجد يوسف اشرف غنيم غنيم 2500210100200247 2454

   جدمست ابو اليزيد على الشيخيد سيوسف ال 2500210100200414 2455

   مستجد يوسف بدير طه محمد ورده 2500210100200722 2456

   مستجد يوسف محمد احمد محمد الجندى 2500210100200522 2457

   مستجد يوسف محمد فوزى سرحان 2500210100202020 2458

   دجمست يوسف محمد مصطفى عبد الغنى المصرى 2500210100200311 2459

   مستجد يوسف محمود قاسم محمد عبدهللا 2500210210200227 2460

   مستجد يوسف محمود محمد الفرحاتى 2500210100200321 2461

   مستجد يوسف مكى مكى يوسف جادو 2500210100200522 2462

   باق ابراهيم اشرف عبد اللطيف محمود جالل 2500210210200201 1352

   باق الم حسنابراهيم محمد ابراهيم س 2500210210200324 1357

   باق احمد سالم على سالم االقرع 2500210210200325 1375

   باق احمد سعيد على عبد ربه غازى 2500210200200213 1377

   باق احمد صبحى ابراهيم محمد سليمان 2500210210200221 1370

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               كشف حضور  طالب الفرقت الثانيت 
   0202/0200العام اجلامعى  -ى الثانى الفصل الدراس

 نبنيلمبادئ الرياضات الفردية ل المادة :
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 (27جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق احمد طلعت احمد عنتر ابو العمايم 2500210210200252 1302

   باق حمد عوض على ابراهيم ابوالسبعد مماح 2500210200200047 1402

   باق ادهم محمد حسام الدين محمد كامل شبل 2500210210200241 1404



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقتالثانيت  
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

    (28جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

ت لتوقيع الطب

 بالستالمث

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق اسماعيل محمد اسماعيل محمد الجمال 2500210270200222 1420

   باق ايهاب جالل سعد محمد الطماوى 2500210210200217 1421

   باق سامح محمد الشحات عثمان 2500210210200204 1411

   باق هللاسعد صبحى سعد عبدالرحمن عبد 2500210200200200 1412

   باق محمد ابراهيمعادل انور رجب  2500210210200307 1420

   باق عبد الحميد عبد الفتاح محمد عبد الحميد النخالوى 2500210210200201 1422

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت 
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

    (29جلنت )

 ــــــــــمـــساال الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 الطبلتتوقيع 

 ثبلتسلين 

   باق عبدالخالق محمود عبدالخالق عبدالواحد الغنيمى 2500210200200053 1432

   باق عبدالرحمن احمد محمد ابوالنجا 2500210210200214 1433

   باق العطارمد حعبدالعزيز صبرى عبدالعزيز م 2500210200200232 1431

   باق لمجيد احمد قراقيشعبدالمجيد اشرف عبدا 2500210200200011 1442

   باق عصام صبرى فواد السيد محمد صقر 2500210200200031 1443

   باق عصام محمد احمد على عرفه 2500210210200300 1444

   باق عمر ابراهيم عبدالحميد على ابوالنجا 2500210200200170 1450

   قبا عمر محمد محمد عبد العزيز كديره 2500210210200232 1452

   باق كريم ابراهيم عبد العزيز محمد محمد حسن بدر 2500210200200217 1454

   باق كريم غانم عبدالقوى محمد مصطفى 2500210200200017 1457

   باق كريم محمد السيد ابو العزم سليمان 2500210210200121 1450

   باق كريم محمد السيد محمد بسطويسى 2500210200200072 1451

   باق محروس احمد محروس عمر 2500210210200112 1470

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

لت لطباتوقيع 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق شرف عزت بسيونى الشهاوىمحمد ا 2500210210200210 1473

   باق محمد السعيد عبد الونيس بلتاجى سليمة 2500210210200054 1474

   باق محمد ايهاب عبدالمولى ابوزيد ابوسكين 2500210200200203 1475

   باق عبدالكريم عبدهللا مالجمحمد  2500210210200105 1477

   باق عبدالمحمد حسن ابراهيم  2500210210200311 1471

   باق محمد خالد محمد ابراهيم الجندى 2500210210200003 1403

   باق محمد سمير السيد احمد العطار 2500210210200154 1407

   باق محمد سمير محمد هنداوى عمر 2500210200200210 1400

   باق محمد شعبان عيد بريقع 2500210210200273 1401

   باق محمد عبدالغنى محمد على القصاص 2500210210200204 1413

   باق محمد عبدالفتاح عبدالحميد محمد 2500210200200012 1414

   باق محمد عبدالمنعم العدل عبدهللا 2500210200200010 1415

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثانيه رقتفكشف حضور طالب ال
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

   (02جلنت )

 االســـــــــــــم م الكــودىالرق م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمد مجدى على العجوز 2500210210200007 1505

   باق اوىالص محمد محمد احمد 2500210200200200 1507

   باق محمود ابوزيد يحيى عبدهللا 2500210210200000 1523

   باق محمود احمد بدير السيد قابل 2500210200200157 1524

   باق محمود خالد محمد عبدالمقصود البسطويسى 2500210210200221 1521

   باق محمود صبحى السباعى البشبيشى 2500210210200754 1511

   باق محمود عبد المنعم اسماعيل يوسف اسماعيل 2500210210200073 1513

   باق محمود محمد عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم 2500210210200015 1517

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

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

 (00جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
ـة حال

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق مومن محمد ابو العزم الحنفى محمود 2500210200200251 1522

   باق مصطفى البهى محمد البهى 2500210210200753 1525

   باق مصطفى وليد مصطفى ابراهيم عيسى 2500210210200207 1530

   باق د ابراهيم مكى ابراهيم زعفانمهن 2500210210200215 1531

   باق مهند صالح محد الطنطاوى 2500210210200743 1532

   باق نور محمد عبد الحميد سليمان غازى 2500210210200017 1535

   باق يوسف عبدالحليم احمد السيد ناصف 2500210210200200 1530

   قبا يوسف يحى محمد غنيمه 2500210210200272 1531

   1من الخارج احمد احمد على عبده 2500210270200211 1540

   1من الخارج سيد اسماعيل حسن عامرمحمد ال 2500210270200344 1542

   1من الخارج محمد عادل محمود ابراهيم مصطفى خليل 2500210270200340 1541

 

 مبادئ الرياضات الفردية للبنين المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 

 اضيت لرياشعبت تدريس الرتبيت  -الثالثتالفرقت طالب  ختلفاثحضور قائمت 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -ملقرراث بالفرقت الثانيت الفصل الدراسى الثانى   

 ختلفاث (03جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
 الدرجة 

 ثبالرقـــبم

الدرجة 

 ثبلحروف

401
8 

 احمد مصطفى السيد بدر 2500210210200014
   تذريس مستجذ3س

450
9 

 محمود خالد محمود محمد قويطه 2500210210200251
   تذريس مستجذ3س

 

 

 

 مبادئ الرياضات الفردية -المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت    
  0202/0200العام اجلامعى  -الدراسى الثانى  الفصل

 (2جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد ابراهيم احمد ابراهيم عبده شعيب 2500210100200523 1002

   ستجدم ابراهيم احمد السيد عبد العزيز 2500210100200750 1001

   مستجد ابراهيم اسامه احمد محمد الشامى 2500210210200031 1002

   مستجد ابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل احمد خضير 2500210100200704 1003

   مستجد ابراهيم الشوادفى عبد هللا سالمه 2500210210200210 1004

   مستجد الحفيظابراهيم انور ابراهيم ديب عبد 2500210100200520 1005

   مستجد ابراهيم رجب رمضان ابراهيم صالح 2500210100200207 1007

   مستجد ابراهيم سعد ابراهيم محمد العدوى 2500210100200402 1000

   مستجد ابراهيم سعيد ابراهيم السعيد 2500210100200501 1001

   مستجد ليفلابراهيم عبد المولى ابراهيم شعبان ف 2500210100200712 1020

   مستجد ابراهيم عمرو احمد ابراهيم الشرقاوى 2500210100200507 1022

   مستجد ابراهيم محمد اسماعيل ابراهيم على 2500210100200517 1021

   مستجد ابراهيم محمد السيد محمد المنياوى 2500210100200431 1022

   مستجد الدماطىابراهيم محمد صبرى على حسن  2500210100200501 1023

   مستجد ابراهيم محمود صادق عبده عطيه 2500210100200270 1024

   مستجد ابراهيم محمود فهيم محمد 2500210100200541 1025

   مستجد ابراهيم مدحت ابراهيم محمد ابراهيم 2500210100200251 1027

   دمستج ابراهيم يسرى عبدالعظيم طلحه محمد 2500210210200202 1020

   مستجد احمد ابراهيم السيد السيد سراج خليل 2500210100200020 1021

   مستجد احمد ابراهيم حسن مصباح 2500210100200551 1010

   مستجد مد اسماعيل عبدهللا عبدالواحد هاللاح 2500210100200202 1012

   مستجد احمد اشرف المغازى عبدالعال مغازى 2500210100200111 1011

   مستجد احمد اشرف عبد الرحمن الدسوقى الفخرانى 2500210100200317 1012

   مستجد احمد اشرف محمد الصغير مصطفى عمر 2500210210200025 1013

   مستجد احمد السعيد فتح هللا ابو بكر غازى 2500210100200721 1014

   مستجد احمد السعيد متولى السيد صحصاح 2500210210200212 1015

   مستجد احمد الشحات عبد الفتاح جبريل 2500210100200542 1017

   مستجد احمد الغريب السيد الفقى 2500210100200231 1010

   مستجد ى عبد الغنى بسيونى ابو سعدهيونساحمد ب 2500210100200410 1011

   مستجد احمد جابر محمد السيد الغرباوى 2500210100200432 1020

 ةسيولوجياالرياض:ف ةالماد



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طالب الفرقت الثانيت   كشف حضور
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (0جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ستالمبالث

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد احمد جمال الدين عبد المنعم محمد الرفاعى 2500210100200340 1022

   مستجد احمد جمعه السعيد سيد احمد ابو بريكه 2500210100200412 1021

   مستجد احمد جميل السيد التهامى 2500210100200752 1022

   مستجد د احمد السلمونىسي ناحمد حس 2500210100200722 1023

   مستجد احمد حسين محمد السايس 2500210100200423 1024

   مستجد عظيم قابيل سالمهاحمد حمدى عبد ال 2500210100200742 1025

   مستجد احمد خالد سالمة احمد شوغى 2500210100200552 1027

   جدتمس احمد خالد كامل عبدهللا البرى 2500210100200443 1020

   مستجد احمد خليل عبدالرؤف خليل طه 2500210100200317 1021

   تجدمس احمد رجب فتح هللا محمود ابوبكر 2500210100200273 1030

   مستجد احمد رجب فتحى عبدالفتاح القبالوى 2500210100200552 1032

   مستجد احمد رجب مصطفى عصر 2500210100200415 1031

   مستجد احمد رشاد محمد محمد بقرة 2500210100200272 1032

   مستجد احمد رضا اسماعيل عبدالقادر 2500210100200701 1033

   مستجد احمد رضا عبد الرازق محمدعبدالحافظ 2500210100200515 1034

   مستجد احمد رضا على محمد عطوه 2500210100200307 1035

   مستجد لعبسىه اداحمد رضا محمد عب 2500210100200411 1037

   مستجد احمد سالم طه محمد البيلى 2500210100200313 1030

   مستجد زىاحمد سعد مصطفى عطيه حجا 2500210100200540 1031

   مستجد احمد سعد يونس عباس ابراهيم 2500210100200347 1040

   مستجد احمد صابر عوض عبد الحميد ابراهيم 2500210100200724 1042

   مستجد احمد صالح ابراهيم البسيونى جمل 2500210100200531 1041

   مستجد احمد صبرى محمد ابو كامل 2500210100200030 1042

   مستجد احمد صالح الدين عبد المعطى مختار 2500210100200025 1043

   مستجد احمد صالح عبداللطيف عبدالحليم ابراهيم 2500210100200515 1044

   مستجد احمد طلبه شبل عامر 2500210100200401 1045

   مستجد احمد عادل سعد محمد ابراهيم 2500210100200411 1047

   مستجد احمد عادل عبد الحميد فريد عكاشه 2500210100200350 1040

   مستجد احمد عادل عنتر ابراهيم عطيه 2500210210200251 1041

   مستجد بدالهادىد عماحمد عادل مح 2500210100200777 1050

 
 

 

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (3جلنت )

 االســـــــــــــم ودىالرقم الكــ م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

 يعفى من المادة جدتمس احمد عاطف محمد داود 2500210100202020 1052

   مستجد احمد عبد الحكيم عبد العزيز طلب عمارة 2500210100200242 1051

   مستجد د المولى سليمان غانماحمد عبد الحكيم عب 2500210100200512 1052

   مستجد احمد عبد الفتاح محمد دهيم 2500210100200722 1053

   مستجد حمن عبد القادرالر احمد عبد المجيد عبد 2500210100200514 1054

   مستجد احمد عبد المحسن سعد قطب يونس 2500210100200401 1055

   مستجد د حامد غلوشاحمد عبدالمنعم سعي 2500210100200455 1057

   مستجد احمد عبدالمنعم عبدالعظيم الدسوقى 2500210100200113 1050

   مستجد مرىغاحمد عبدالهادى السيد  2500210100200117 1051

   مستجد احمد عزت محمد عبدالحميد 2500210100200520 1070

   مستجد احمد عزت محمود ابراهيم المغربى 2500210100200570 1072

   مستجد احمد عصام فرج محمود الزفتاوى 2500210100200274 1071

   مستجد احمد عقل محمد عبد الحميد غانم 2500210100200231 1072

   مستجد احمد على حسن سيد احمد السلمونى 2500210100200250 1073

   مستجد احمد على عبد الجليل على شعبان 2500210100200220 1074

   مستجد احمد على عبد الحميد عبد العاطى قرطام 2500210100200721 1075

   مستجد احمد على عبدالمنصف مرشدى على 2500210100200551 1077

   مستجد احمد عماد على متولى شهاوى 2500210100200330 1070

   مستجد احمد عوف ابو اليزيد عوف عوف 2500210210200123 1071

   مستجد احمد فؤاد فؤاد حسين بغدوده 2500210100200022 1000

   مستجد احمد مجدى السيد احمد محمد عبدالرحمن 2500210100200732 1002

   مستجد حمد ابراهيم مسعود خلفد مماح 2500210100200243 1001

   مستجد احمد محمد ابو اليزيد محمود الجيار 2500210100200420 1002

   مستجد حمد السعيد احمد اللقانىاحمد م 2500210100200512 1003

   مستجد احمد محمد السعيد هالل سالمه 2500210100200502 1004

   مستجد حمود محمد مصطفىف مياحمد محمد الشر 2500210100200321 1005

   مستجد احمد محمد امين عوض على 2500210210200012 1007

   مستجد ىاحمد محمد جودة محمد موس 2500210100200301 1000

   مستجد احمد محمد حمدى محمد حسين 2500210100200210 1001

   مستجد احمد محمد عبد الستار السيد الحجرى 2500210210200041 1010

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

   (4جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد احمد محمد عبدالستار محمد جنيدى 2500210100200417 1012

   مستجد احمد محمد عالء الدين عبد الحليم البيلى 2500210100200700 1011

   مستجد احمد محمد فوزى جاب هللا 2500210100200111 1012

   مستجد احمد محمد محمد العزيزى السيد 2500210100200257 1013

   مستجد احمد محمد مصطفى سيد احمد 2500210100200521 1014

   مستجد احمد محمد نبوى محمد نجم 2500210100200010 1015

   مستجد احمد محمود عبد الحى بسيونى راشد 2500210100200220 1017

   مستجد الحى عبد هللا بيصار احمد محمود عبد 2500210100200413 1010

   مستجد احمد محمود محمد على الوكيل 2500210100200542 1011

   مستجد ولى فتح هللا الفشارمت تاحمد مدح 2500210100200537 1200

   مستجد احمد مسعد احمد يوسف محمد خضر 2500210100200425 1202

   مستجد طرىاحمد مسعد محمد احمد الم 2500210100200422 1201

   مستجد احمد مطاوع عبدالباقى محمد ابوالخير 2500210100200401 1202

   مستجد ابو عيانه سيدلاحمد مفرح زكريا ا 2500210100200442 1203

   مستجد احمد منتصر عبده مرشدى البرعى 2500210100200725 1204

   مستجد احمد ناصر السعيد نبيه محمد 2500210100200521 1205

   مستجد احمد نصر احمد بيومى 2500210100200110 1207

   دمستج احمد نورالدين اسماعيل عبد الحليم خضر 2500210100200354 1200

   مستجد احمد وليد عبد العليم عبد اللطيف ابوعمر 2500210100200377 1201

   مستجد ادهم محمد اسماعيل محمد اسماعيل 2500210100200510 1220

   مستجد اسامه احمد محمد احمد محمد النجار 2500210100200323 1222

   مستجد اسامه اسامه على حطيبه 2500210210200151 1221

   مستجد اسامه ضياء محمد ابوغازى سالمة 2500210210200032 1222

   مستجد اسامه عبد هللا السيد عبد القادر حجازى 2500210210200205 1223

   مستجد اسامه محمد محمد ابراهيم عمر 2500210100200224 1224

   مستجد اسالم رمضان عيد محمد الرماح 2500210100200410 1225

   مستجد اسالم سامح محمد القبارى بكر 2500210100200740 1227

   مستجد اسالم سعد محمد على محمود 2500210100200012 1220

   مستجد على االمام الصفتىاسالم شريف  2500210100200250 1221

   مستجد اسالم عالء محمد صادق عثمان 2500210100200702 1210

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 فسيولوجياالرياضة المادة :

 

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -صل الدراسى الثانى الف
 (5جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد اسالم محمد احمد عوض عبد الرحمن 2500210100200710 1212

   مستجد شريفال ناسالم محمد سليما 2500210100200711 1211

   مستجد اسالم محمد يحيى محمد فايد 2500210100200430 1212

   مستجد اشرف احمد عبدالفتاح يحى محمد تغيان 2500210100200470 1213

   مستجد التهامى السيد فتوح التهامى البسيقى 2500210210200315 1214

   جدمست السعودى عبدالهادى على مجاهد 2500210210200211 1215

   مستجد السعيد ابراهيم غازى السيد سلمان 2500210100200570 1217

   مستجد السعيد المرشدى مصطفى المرشدى 2500210100200734 1210

   مستجد السيد احمد السيد احمد جعفر 2500210100200572 1211

   مستجد السيد احمد السيد احمد عبده شرابى 2500210100200027 1220

   مستجد السيد حسن السيد غازى ابو احمد 2500210100200411 1222

   مستجد السيد محمد محمد محمود سالم 2500210210200231 1221

   مستجد زى السيد المغازى بدر المغازىالمغا 2500210100200741 1222

   مستجد امجد على محروس عبدالغنى 2500210100200775 1223

   مستجد امير احمد عبدالسالم ابراهيم حجاج 2500210100200303 1224

   مستجد امير حمدى جابر جمعه عيد 2500210100200301 1225

   جدمست انس محمد خليل عبده 2500210100200201 1227

   مستجد ايمن جمعه السيد حسن شراره 2500210100200422 1220

   ستجدم ميايمن يوسف السيد محمد ابراه 2500210100200702 1221

   مستجد بسيونى عبداللطيف اسماعيل بسيونى شعبان 2500210100200340 1230

   مستجد بهاء اشرف رمضان ابو المجد حشاد 2500210100200412 1232

   مستجد بهاء سعد محمد ابراهيم نصير 2500210100200375 1231

   مستجد بولس نزيه خله عبده خليل 2500210210200103 1232

   مستجد تامر وحيد مجاهد عبد الفتاح مجاهد 2500210100200731 1233

   مستجد جابر ايهاب جابر على جعفر 2500210210200117 1234

   مستجد ر فتحى محمد خليلجاب 2500210100200752 1235

   مستجد جالل صبرى جالل على داود 2500210210200250 1237

   مستجد جمال الدين محمد محموديد عجمال الس 2500210100200321 1230

   مستجد جمال خالد اسعد عبد السالم 2500210100200703 1231

   دمستج جمال محمود احمد احمد عاشور 2500210100200575 1240



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (6جلنت )

 ســـــــــــــماال ىالرقم الكــود م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد جهاد على فتح هللا على عبدهللا 2500210100200703 1242

   مستجد حاتم محمد فتحى طلب عبدالرحيم 2500210100200412 1241

   مستجد حاتم محمد محمد على ابوزيد 2500210100200543 1242

   مستجد حاتم محمد معوض مرسى عيسى عبدالحافظ 2500210100202002 1243

   مستجد حازم طاهر ابراهيم مصطفى محمد 2500210100200410 1244

   مستجد زم عيسى سعد بشتهحا 2500210100200470 1245

   مستجد حازم محمد صبرى محمد فرج 2500210100200001 1247

   مستجد م محمد عبد الفتاح محمد ابونعيمحاز 2500210100200501 1240

   مستجد حسام ابراهيم حسن شحاته السيد 2500210100200333 1241

   مستجد اسماعيلحسام فتح هللا توفيق ابراهيم  2500210210200104 1250

   مستجد حسام كارم محمد خالف 2500210100200302 1252

   مستجد المام خليفةب اطحسام مصطفى ق 2500210100200712 1251

   مستجد حسن ابراهيم حسن ابراهيم 2500210100200235 1252

   مستجد حسن محمود صالح عبد العزيز مسعود 2500210100200327 1253

   مستجد حسن يسرى السيد محمد الجعب 2500210100200730 1254

   مستجد حسين شكرى عوضين مصطفى احمد 2500210100200344 1255

   مستجد حلمى محمد حلمى حموده غزال 2500210100200707 1257

   مستجد حماده رضا محمد محمد حامد 2500210100200251 1250

   مستجد د القنخالد حسن محمد احم 2500210210200257 1251

   مستجد خالد عادل ابراهيم السيد 2500210210200230 1270

   مستجد هللا المغازى محمدعطا خالد محمد 2500210100200773 1272

   مستجد خالد ممدوح فتحى عبدالغنى 2500210100200577 1271

   مستجد ذياد صبحى عبدالمقصود عبدالمجيد 2500210100200330 1272

   مستجد رحيم ابراهيم احمد كليله 2500210210200173 1273

   جدتمس رمضان عماد رمضان محمود طلبه 2500210100202023 1274

   مستجد رووف ابراهيم عبد العاطى ابراهيم عبدالقادر 2500210210200300 1275

   مستجد زياد احمد السيد صبحى العش 2500210100200357 1277

   مستجد زياد خالد معوض معوض على 2500210100200017 1270

   مستجد زياد عمرو عبد العاطى بدير المرشدى 2500210210200212 1200

                                                        

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (7جلنت )

 االســـــــــــــم ـودىالرقم الكـ م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد زياد محمد خميس السيد عبدالقادر 2500210100200334 1202

   مستجد سامح انور مصطفى حماد سعيد 2500210100200505 1201

   مستجد امىسامح سمير عبد السالم مصطفى الخ 2500210100200500 1202

   مستجد سعد محمد سعد شرف الدين 2500210100200271 1203

   مستجد عد محمد على ابومحمدد سمسعد مح 2500210100200503 1204

   مستجد سعيد مصطفى سعيد غريب 2500210100200514 1205

   مستجد سالمه احمد سالمه موسى صقر 2500210100200731 1207

   مستجد سمير محمد صبحى عبالحميد محمد 2500210210200021 1200

   جدمست سويلم امام سويلم عبد الحميد محمد 2500210100200205 1201

   مستجد شادى سعد عبد الفتاح احمد 2500210210200302 1210

   مستجد شادى محمد بسيونى شتا 2500210100200117 1212

   مستجد حمد شرف الدينشرف الدين عزت عمران م 2500210100200212 1211

   مستجد شهاب احمد محمد السيد ناصف 2500210100200720 1212

   مستجد شهاب عز الدين عبد هللا عبد الحميد القهوجى 2500210100200301 1213

   مستجد شهاب عمر عبد المعبود الشوربجى 2500210210200124 1214

   مستجد ادى عبدالنبى احمدشوقى عبدالنبى عبداله 2500210100202022 1215

   مستجد صبحى اشرف صبحى السيد جمعه 2500210100200711 1217

   مستجد صبحى اشرف عبدالحميد الفرماوى 2500210210200023 1210

   مستجد صالح اشرف المليجى محمود المليجى 2500210100200540 1211

   ستجدم صهيب محمد احمد احمد العزب 2500210100200241 1100

   مستجد طارق حسنى فريد محمد اللقانى 2500210100200370 1102

   مستجد محمد ادريس قمراد يطارق ذ 2500210100200020 1101

   مستجد طارق محمد عبد العزيز نعيم 2500210100200312 1102

   مستجد طه محمد طه محمد النمرسى 2500210100200237 1103

   مستجد عادل محمد عدلى حامد زكى 2500210100200735 1104

   مستجد عاصم اشرف محمد شعبان البنا 2500210100200310 1105

   مستجد عاصم محمد الشاملى ابو شوشه 2500210100200113 1107

   مستجد عامر محمد عامر محمد منصور 2500210100200402 1100

   مستجد بليح عبد الرحمن اسامه مختار محمد 2500210100200432 1101

   مستجد عبد الرحمن بكر محمد مرعى 2500210100200772 1120



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 يت  ثانلكشف حضور طالب الفرقت ا
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (8جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عبد الرحمن جالل احمد محمد العيسوى 2500210100200712 1122

   مستجد ن صالح بهنسى عبيدرحملعبد ا 2500210100200471 1121

   مستجد عبد الرحمن عبد الفتاح بدير حسن الشنوانى 2500210100200241 1122

   مستجد عبد الرحمن عبد الفتاح محمد اسماعيل بركات 2500210100200023 1123

   مستجد عبد الرحمن محمد السيد عبد العاطى بنات 2500210100200457 1124

   مستجد عبد الرحمن يوسف يوسف طلب عماره 2500210100200502 1125

   مستجد عبد العزيز حسين عبد العزيز عبد القوى عويضة 2500210100200314 1127

   مستجد الغنى بسيونىعبد الغنى عبد الحكيم عبد  2500210100200531 1120

   تجدسم عبد الفتاح نبيل عبد العزيز خليل الدخاخنى 2500210100200711 1121

   مستجد عبد هللا ابراهيم عبد هللا ابراهيم فرج 2500210100200702 1110

   مستجد عبد هللا رجب حميدة عوض عيسى 2500210100200024 1112

   مستجد العزيز محمد عبد العزيز عبد هللا عبد 2500210100200513 1111

   دجمست عبد هللا عشرى فرج فرج بركات 2500210100200717 1112

   مستجد عبد هللا محمد عبد هللا محمد سالم 2500210100200725 1113

   مستجد عبد المنعم عصام عبد المنعم عبده عبد هللا 2500210100200322 1114

   مستجد حمن احمد جمعه محمد ابونعامهعبدالر 2500210100202001 1115

   مستجد حسان طيفلعبدالرحمن خالد مصطفى عبد ال 2500210100200115 1117

   مستجد عبدالرحمن صالح ابراهيم عبدالحميد 2500210100200510 1110

   مستجد عبدالرحمن محارب عبدالحميد محمد محارب 2500210100200220 1111

   مستجد عبدالرحمن محمد زيدان ابراهيم 2500210100200400 1120

   مستجد يدالس عبدالرحمن محمود البيومى 2500210100200322 1122

   مستجد عبداللطيف انيس عبداللطيف االمشيطى 2500210100200305 1121

   مستجد عبدهللا اشرف يوسف ابراهيم على الوهيدى 2500210100200404 1122

   مستجد عبدهللا درغام عوض درغام 2500210100200003 1123

   جدتمس عبدهللا رضا عبده عبدالوهاب 2500210100200222 1124

 يعفى من المادة مستجد عبدهللا طارق ابراهيم مصطفى سالم 2500210100202025 1125

   مستجد عبدهللا عادل صباح محمد السيد 2500210100200727 1127

   مستجد  محمد عبدالسميع محمد على اسماعيلعبدهللا 2500210100200770 1120

   مستجد لعيسوىد امعبدهللا مسعد جمعه مح 2500210100200421 1121

   مستجد عبدالمولى محمود عوض ابراهيم يوسف 2500210100200532 1130

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (9جلنت )

 االســـــــــــــم رقم الكــودىال م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 بلتطتوقيع ال

 ثبلتسلين 

   مستجد عصمت حسن عبد المجيد عبد الجواد الصعيدى 2500210100200312 1132

   مستجد عالء عمر زين الدين عبدالمجيد زين الدين الشهاوى 2500210100200030 1131

   مستجد على ابراهيم محمد السيد يوسف 2500210100200571 1132

   مستجد حمد السعيدى ملعلى اسامه ع 2500210100202021 1133

   مستجد على سامى السيد حامد البلقاسى 2500210100200502 1134

   مستجد على سعد على محمد ابو شدين 2500210100200112 1135

   مستجد لى فايدعلى عاطف شحاته ع 2500210100200114 1137

   مستجد على محمد احمد على عبد الجواد 2500210100200011 1130

   مستجد على محمد على الصبرى 2500210100202022 1131

   مستجد على محمد على محمد خليفه 2500210100200722 1140

   مستجد عماد حمدى السعيد فرج على 2500210100202017 1142

   مستجد عماد عادل سعد حسين ابوعمر 2500210100200715 1141

   مستجد ف ابو عبد هللايوس عماد مصطفى محمد 2500210100200310 1142

   مستجد عمار سعد سالم سعد الدين زايد 2500210100200400 1143

   مستجد عمار شريف على رضا احمد على 2500210210200274 1144

   مستجد امد الحجاجعمار عادل ح 2500210100202024 1145

   جدتمس عمار محمد السيد احمد ابراهيم عمر 2500210100200507 1147

   مستجد عمار ياسر محمود الشربينى 2500210100200253 1140

   مستجد عمر احمد السيد احمد غازى 2500210210200275 1141

   مستجد عمر باسم السيد سيد احمد 2500210100200325 1150

   مستجد عمر خالد محمد السيد غازى 2500210100200002 1152

   مستجد عبد النبى محمد ابراهيم شدىرعمر  2500210100200211 1151

   مستجد عمر صابر عبد المنصف عبد هللا عبد السالم 2500210100200721 1152

   مستجد عمر عادل عبدالستار محمد رماح 2500210100202000 1153

   مستجد عمر عاطف البقرى السعيد يوسف 2500210100200004 1154

   مستجد الق محمد عبد الوهاب سعيدالخ عمر عبد 2500210210200212 1155

   مستجد عمر محمد السعيد فهمى عبد هللا مكى 2500210100200014 1157

   مستجد عمرو ابراهيم عبدالفتاح احمد عصر 2500210100200451 1150

   مستجد عمرو احمد محمد احمد االحول 2500210100200405 1151

   مستجد د على ابوزيدمحم عمرو رمضان 2500210100200310 1170

 

 
 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 

 جياالرياضةولويفس المادة :

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (22جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 تالمثبالس

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عبدهللا الوردانىيم هعمرو شريف قطب ابرا 2500210100200415 1172

   مستجد عمرو عبد هللا حسين نصير الشناوى 2500210100200355 1171

   مستجد عمرو عبدالرحمن سعد عبدالرحمن سرور 2500210210200103 1172

   مستجد دى ممدوح محمد علىعمرو مج 2500210100200500 1173

   دستجم عمرو محمد محمد مغنم 2500210200200171 1174

   مستجد فادى امير صبحى باقى 2500210100200513 1175

   مستجد فادى ماهر على جبر محمد 2500210100200557 1177

   مستجد فارس اشرف عبد الحافظ مصطفى المرسى 2500210100200702 1170

   مستجد فارس عبد الحميد سيد احمد محمد عيسى 2500210100200723 1171

   مستجد فارس عبد النبى متولى عيسى متولى 2500210100200201 1100

   مستجد فارس ماهر السيد عبد اللطيف 2500210100200724 1102

   مستجد فارس متولى ابراهيم عبد هللا الوردانى 2500210100200417 1101

   مستجد فارس محمد عبد الستار االمام غالى 2500210100200571 1102

   مستجد فارس محمود عبد الغنى عبد الغنى اسماعيل 2500210100200005 1103

   مستجد فتحى احمد عبد الرحمن احمد الشهاوى 2500210100200420 1104

   مستجد فتحى بدوى فتحى بدوى الخياط 2500210100200530 1105

   مستجد فكرى السيد فكرى السيد عثمان 2500210100200311 1107

   مستجد فيصل مدحت صابر حسن عبدالمحسن 2500210100200435 1100

   مستجد كريم محب عمر عبدالمعبود داود 2500210100200213 1101

   مستجد كريم محمد ممدوح الشاملى ابراهيم 2500210100200503 1110

   مستجد كمال احمد كمال احمد محمد متولى 2500210100200521 1112

   مستجد محمد زيدانود مكمال مح 2500210100200111 1111

   مستجد لؤى محسن ابو زيد سيد احمد ابو بريكه 2500210100200430 1112

   مستجد مؤمن على محمد الريفى 2500210100200000 1113

   مستجد مازن ايمن كمال على حسن 2500210100200701 1114

   مستجد مازن محمد نصير عبدالواحد نصير 2500210100200107 1115

   مستجد محروس عبدالفتاح محروس على 2500210210200105 1117

   مستجد محمد ابراهيم صالح ابراهيم نايل 2500210210200270 1110

   جدمست محمد ابراهيم عبد السميع محمد على اسماعيل 2500210100200771 1111

   مستجد محمد ابراهيم عبد القادر يونس 2500210100200217 1200

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 حضور طالب الفرقت الثانيت  شف ك
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

   (22جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد ابراهيم عنتر نعيم 2500210100200031 1202

   مستجد محمد ابراهيم محمد احمد الحسنى 2500210210200030 1201

   مستجد محمد ابراهيم محمد محمود عوض هللا 2500210210200271 1202

   مستجد محمد ابراهيم محمد موسى السيد 2500210100200112 1203

   مستجد احمد احمد النجارمحمد  2500210100200211 1204

   مستجد بهنسىعد سمحمد احمد  2500210210200240 1205

   مستجد محمد احمد عبدالهادى احمد محمود 2500210100200547 1207

   مستجد محمد احمد محمد احمد البنا 2500210210200220 1200

   مستجد محمد احمد محمد الصاوى راضى 2500210210200222 1201

   مستجد محمد احمد محمد سيد احمد زلهف 2500210100200420 1220

   مستجد محمد اسامه محمد فرج عبدالجواد 2500210100200403 1222

   مستجد محمد اسماعيل مصطفى اسماعيل بركات 2500210100200200 1221

   مستجد محمد اشرف احمد محمد ابوحليمه 2500210100200112 1222

   مستجد محمد اشرف سيد محمد السيد 2500210100200215 1223

   مستجد محمد اشرف محمد زكريا ابو طبل 2500210210200171 1224

   مستجد محمد الرفاعى احمد على الغتورى 2500210100200751 1225

   مستجد محمد السيد الوردانى العشرى 2500210100200037 1227

   مستجد بدالمنعم محمد عمارهمحمد السيد ع 2500210100200100 1220

   مستجد ى محمد المغازى الشافعىغازممحمد ال 2500210100200771 1221

   مستجد محمد المغاورى بدر محمد مكى 2500210100200342 1210

   مستجد محمد ايمن محمد ابراهيم عبدهللا 2500210100202021 1212

   مستجد لرحمن زيدمحمد باهى احمد عبد ا 2500210100200373 1211

   مستجد نىسيوبمحمد بسيونى محمد  2500210100200541 1212

   مستجد محمد حسن احمد يوسف عياد 2500210100200421 1213

   مستجد محمد حسن محمد على السقا 2500210100200021 1214

   مستجد محمد حماده محمود عبد الجواد عبد السيد 2500210100200424 1215

   مستجد محمد حمد راغب حمد زايد 2500210100200252 1217

   مستجد محمد حموده معوض حموده 2500210210200110 1210

   مستجد محمد حموده مغازى عبداللطيف 2500210100202003 1211

   مستجد محمد رضا احمد احمد على صبح 2500210210200277 1220

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 فسيولوجياالرياضة لمادة :ا
 

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
   (20جلنت )

 االســـــــــــــم رقم الكــودىال م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد رضا فرج محمد الدماطى 2500210100200372 1222

   تجدمس محمد رضا مرسى ابو العباس حسن 2500210210200223 1221

   مستجد ندىى هلمحمد رمضان ابراهيم ع 2500210100200332 1222

   مستجد محمد رمضان فرج رياض مصطفى 2500210100200524 1223

   مستجد محمد زكريا زكريا محمد الحيوى 2500210100200012 1224

   مستجد محمد سامى محمد عبد الشافى علوان 2500210100200414 1225

   مستجد محمد صبره محمد صبره القليوبى 2500210100200311 1227

   مستجد محمد صبرى محمد عبد العاطى 2500210100200300 1220

   مستجد محمد طارق السعيد احمد النزهى 2500210100200223 1221

   مستجد محمد طارق عبدالحليم على عمر بدير 2500210100200721 1230

   مستجد د عادل السعيد بدير علىمحم 2500210100200437 1232

   مستجد محمد عادل على الششتاوى دويدار 2500210100200240 1231

   مستجد محمد عاطف محمد احمدعجيله 2500210100200450 1232

   مستجد محمد عبد الحليم سالم الشحات الديسطى 2500210100200020 1233

   مستجد السعيد عمر محمد عبد هللا محمد 2500210210200202 1234

   مستجد لمقصود محمد السيد بدرد ابمحمد ع 2500210100200212 1235

   مستجد محمد عبد المنعم محروس عباس 2500210100200730 1237

   مستجد محمد عبدالرحيم ابراهيم عبدهللا محمد ابراهيم 2500210100200720 1230

   مستجد مد جعفرمحمد عبدالسالم مح 2500210210200750 1231

   مستجد قطب عبد الفتاحعد سمحمد عزمى  2500210100200737 1240

   مستجد محمد عصام صابراحمد العبد 2500210100200420 1241

   مستجد محمد عطيه السيد محمد ابو مندور 2500210210200221 1242

   مستجد محمد عالء زكريا هيكل 2500210210200042 1243

   مستجد محمد على محمد ابراهيم شرابى 2500210100202022 1244

   مستجد محمد على محمد على عبد الدايم 2500210100200727 1245

   مستجد محمد غازى غازى عبدهللا سالمه 2500210100200244 1247

   مستجد محمد فوزى صابر شرف االشمونى 2500210210200111 1240

   مستجد كمال رجب عوض القرنشاوىمحمد  2500210210200320 1241

   مستجد محمد كمال محمد عبدالحميد مشعل 2500210210200222 1250

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

   (23جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 لطبلتتوقيع ا

 ثبلتسلين 

   مستجد د ماجد محمد القمحاوىمحم 2500210100200322 1252

   مستجد محمد ماهر عمر فرحات 2500210100200252 1251

   مستجد محمد مجدى محمد محمد غالب 2500210100200421 1252

   مستجد محمد محمد عبد الحى اسماعيل عتمان 2500210100200742 1253

   مستجد محمد محمد محمد البطاط 2500210100200712 1254

   مستجد محمد محمد محمد حميده عقاب 2500210100200404 1255

   مستجد محمد محمود سعيد عبد العاطى صبحى 2500210100200021 1257

   مستجد محمد محمود عبد العزيز مصطفى عطيان 2500210100200500 1250

   مستجد د على محمد عمارهمحمد محمو 2500210100200407 1251

   مستجد محمد مدحت عطا عبد الزين لطيف 2500210100200341 1270

   مستجد محمد مرسى عباس مرسى راشد 2500210100200410 1272

   مستجد محمد مسعد خليل حسن سلطان 2500210100200517 1271

   مستجد محمد مسعد عباس يونس دياب 2500210210200321 1272

   مستجد عباند شممحمد مسعد محمود اح 2500210210200155 1273

   مستجد محمد مصطفى محمد مصطفى المقدم 2500210100200111 1274

   مستجد محمد ناصر ابو العنين عبد المقصود 2500210210200210 1275

   مستجد محمد نافع شوقى محمد بدير عامر 2500210100200021 1277

   دجمست محمد نصر عطية يوسف ابو يوسف 2500210100200312 1270

   مستجد محمد هشام عبدالعزيز رضوان 2500210100200331 1271

   مستجد محمد هشام محمد المصرى 2500210100200402 1200

   مستجد محمد يوسف ابراهيم يوسف ابوسالم 2500210100200010 1202

   مستجد مرسىمحمد يوسف الدسوقى  2500210100200743 1201

   مستجد ابراهيم عبدالجواد محمدود ممح 2500210100200713 1202

   مستجد محمود ابراهيم محمد ابراهيم مسلم 2500210100200323 1203

   مستجد محمود ابراهيم محمد عبد الهادى اسماعيل صقر 2500210100200304 1204

   مستجد وى يونس مبروكمحمود ابو العزايم المعدا 2500210100200774 1205

   مستجد محمود احمد عبد الحليم عبد العال الغنام 2500210100200527 1207

   مستجد محمود احمد عبد هللا عبد القوى عوض 2500210100200753 1200

   مستجد محمود احمد عبد المنعم متولى الشعراوى 2500210100200015 1201

   مستجد مد محمد اسماعيل منصورمحمود اح 2500210100200720 1210

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طالب الفرقت الثانيت  ور ضكشف ح
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (24جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد يوسفمحمود السيد مصباح مصباح  2500210210200202 1212

   مستجد محمود الهادى احمد محمود جعفر 2500210100202021 1211

   مستجد محمود ايمن محمد عثمان 2500210100200371 1212

   مستجد محمود جمال محمد السيدعلى المسيرى 2500210100200302 1213

   مستجد محمود حمدى نبوى ابراهيم االتربى 2500210100200211 1214

   مستجد عبدالمنعم على سالمدة يمحمود حم 2500210210200751 1215

   مستجد محمود خالد السعيد عبدالقادر الملتزم 2500210100200400 1217

   مستجد محمود خالد محمود لطفى الصادق 2500210100200202 1210

   مستجد محمود رضا سهرى فؤاد احمد عربان 2500210100200020 1211

   مستجد طب نوايهى قحمحمود سامى فت 2500210210200227 1300

   مستجد محمود سعد محمود قطب محمد الفالح 2500210100202022 1302

   مستجد محمود سلطان السيد على عامر 2500210100200520 1301

   مستجد محمود شعبان على موسى ابراهيم 2500210100200272 1302

   مستجد ورىصود شعبان مصطفى عبد العاطى المحم 2500210100200520 1303

   مستجد محمود صابر محمود الحسينى القلينى 2500210100200450 1304

   مستجد محمود طارق بسيونى درويش عياد 2500210210200157 1305

   مستجد محمود عاطف محمود السيد ابو سعدة 2500210100200422 1307

   مستجد ىشلب عبد العزيز محمود عبد السالم محمود 2500210100200270 1300

   مستجد محمود عبدالعزيز احمد عبدالوهاب 2500210100200700 1301

   مستجد محمود عطيه ابراهيم عبدهللا عطيه 2500210100200472 1320

   مستجد محمود علوى الحمادى السيد المتبولى 2500210100200714 1322

   دستجم حمود على ابراهيم مصطفى عبدهم 2500210100200720 1321

   مستجد محمود على الصبرى محمود الصبرى 2500210100200230 1322

   مستجد محمود محمد خليل محمد خليل 2500210100200553 1323

   مستجد محمود محمد عمر عمر البوهى 2500210100200224 1324

   مستجد بنامحمود محمد محمد على ال 2500210100200504 1325

   مستجد محمود محمد هاشم ابراهيم هاشم 2500210100202023 1327

   مستجد محمود مرعى غباشى مصطفى عيسى 2500210210200247 1320

   مستجد محمود مصطفى عبد الكريم السيد باشا الشيخ 2500210100200732 1321

   دمستج محمود مصطفى يوسف محمد صالح 2500210100200701 1310

 
 

 انيت  الث كشف حضور طالب الفرقت

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (25جلنت )

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمود ياسر محمد على غازى 2500210100200304 1312

   مستجد عطاهللا حسن ابوعطيهام سمحى الدين ا 2500210100200442 1311
   مستجد مروان ايمن احمد ابراهيم عبد هللا سعد 2500210100200427 1312

   مستجد مروان سامى محمد الصديق 2500210100200512 1313

   مستجد مصطفى ابراهيم يوسف محمد شوش 2500210100200401 1314

   مستجد زبادى اوىدمصطفى اسامه السيد هن 2500210100200331 1315

   مستجد مصطفى اشرف فريد عبد اللطيف داود 2500210100200200 1317

   مستجد مصطفى ايمن نورالدين مصطفى االشوح 2500210100200550 1310

   مستجد مصطفى بدر السيد احمد المتولى 2500210100200744 1311

   جدمست ضوان محمد رضوان شريفمصطفى ر 2500210100200220 1320

   مستجد مصطفى سامى مصطفى عبدهللا الشامى 2500210100200242 1322

   مستجد مصطفى صالح عطيه العدوى 2500210210200005 1321

   مستجد مصطفى عبد هللا سعيد عبد السالم عيد 2500210100200320 1322

   مستجد مد شوغىمصطفى على ابوالفتح مح 2500210100200351 1323

   مستجد مصطفى عمر السيد شفيق عبد الفتاح 2500210100200521 1324

 يعفى من المادة مستجد مصطفى فرج المعداوى الدومانى 2500210100202027 1325

   مستجد مصطفى محمد حسن عبد هللا زايد 2500210100200325 1327

   مستجد خليلمصطفى محمود محمود على  2500210100200512 1320

   مستجد مصطفى وليد شعبان احمد ابوشادى 2500210210200150 1321

   مستجد معاذ السيد اسماعيل الصورى 2500210210200102 1330

   مستجد ممدوح ايمن ممدوح متولى الرفاعى 2500210100200511 1332

   مستجد ممدوح عزت عطيه احمد 2500210210200012 1331

   مستجد دين حامد ناصفال ءممدوح عال 2500210100200353 1332

   مستجد ممدوح عالء الدين سعيد عبد الرؤف يونس 2500210100200310 1333

   مستجد نادر عبد المنعم محمد عثمان 2500210100200302 1334

   مستجد نور محمد حمزه نوار 2500210100200302 1335

   تجدمس ىال عبدالصمد حامد موسنورالدين جم 2500210210200313 1337

   مستجد هانى اشرف محمد محمد 2500210100200745 2448

   مستجد هانى عبد الصمد محمود اسماعيل الصالحى 2500210100200221 2449

   مستجد هشام طارق محمد عبدالجليل على 2500210210200151 2450

 
 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200ى امعالعام اجل -راسى الثانى الفصل الد

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   (26جلنت )

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد ياسر عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف الشيخ 2500210100200300 2451

   مستجد ياسر موسى عصام عسس 2500210100200022 2452

   مستجد يحيى عبد هللا يوسف الجعيدى 2500210100200303 2453

   مستجد يوسف اشرف غنيم غنيم 2500210100200247 2454

   مستجد يوسف السيد ابو اليزيد على الشيخ 2500210100200414 2455

   مستجد يوسف بدير طه محمد ورده 2500210100200722 2456

   مستجد الجندىمد حمحمد احمد ميوسف  2500210100200522 2457

   مستجد يوسف محمد فوزى سرحان 2500210100202020 2458

   مستجد يوسف محمد مصطفى عبد الغنى المصرى 2500210100200311 2459

   مستجد يوسف محمود قاسم محمد عبدهللا 2500210210200227 2460

   تجدمس يوسف محمود محمد الفرحاتى 2500210100200321 2461

   مستجد يوسف مكى مكى يوسف جادو 2500210100200522 2462

   باق ابراهيم اشرف عبد اللطيف محمود جالل 2500210210200201 1352

   باق ابراهيم الدسوقى سمير محمد الشربينى 2500210200200002 1353

   باق ابراهيم محمد ابراهيم سالم حسن 2500210210200324 1357

   باق براهيم وائل ابراهيم ابراهيم سليمانا 2500210200200002 1350

   باق احمد سالم على سالم االقرع 2500210210200325 1375

   باق احمد صبحى ابراهيم محمد سليمان 2500210210200221 1370

   باق احمد صفوت محمد حموده 2500210210200271 1300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          الثانيت      كشف حضور  طالب الفرقت 
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 (27جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق اسماعيل محمد اسماعيل محمد الجمال 2500210270200222 1420



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   نيتكشف حضور طالب الفرقتالثا
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (28جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق سامح محمد الشحات عثمان 2500210210200204 1411

   باق هللاعبد سعد صبحى سعد عبدالرحمن 2500210200200200 1412

   باق سعفان عبدالحميد عبدالعزيز سعفان 2500210200200173 1414

   باق عادل انور رجب محمد ابراهيم 2500210210200307 1420

   باق عبد الرحمن عبد الونيس عبد اللطيف الزينى 2500210210200272 1425

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت 
  0202/0200اجلامعى ام الع -الفصل الدراسى الثانى 

 (29جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق عبدالرحمن احمد محمد ابوالنجا 2500210210200214 1433

   باق عصام صبرى فواد السيد محمد صقر 2500210200200031 1443

   باق عمر ابراهيم عبدالحميد على ابوالنجا 2500210200200170 1450

   باق كريم سعيد ابراهيم عيد ابراهيم 2500210210200045 1455

   باق محروس احمد محروس عمر 2500210210200112 1470

 لرياضةيااجفسيولو المادة :

 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (02جلنت ) 

 ـــــــــــماالســ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمد اشرف عزت بسيونى الشهاوى 2500210210200210 1473

   باق محمد ايهاب عبدالمولى ابوزيد ابوسكين 2500210200200203 1475

   باق لكريم عبدهللابداعمحمد جمال  2500210210200105 1477

   باق محمد خالد السعيد عبدالقادر مكاوى 2500210210200003 1401

   باق محمد خالد عبداللطيف حامد هلهل 2500210200200057 1402

   باق محمد خالد محمد ابراهيم الجندى 2500210210200003 1403

   قاب محمد طلعت مرعى احمد العباسى 2500210210200250 1411

   باق محمد عبد هللا على محمد عبد العال 2500210210200200 1412

   باق محمد عبدالغنى محمد على القصاص 2500210210200204 1413

   باق محمد عبدالفتاح عبدالحميد محمد 2500210200200012 1414

   باق محمد عبدالمنعم العدل عبدهللا 2500210200200010 1415

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فسيولوجياالرياضة ة :الماد
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

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

   (02جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمد محمد احمد الصاوى 2500210200200200 1507

   باق ماعيلمحمد وائل خليل ابوالمعاطى اس 2500210210200222 1522

   باق محمود رزق محمود مصطفى السماحى 2500210210200311 1512

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

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

 (00جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

لت لطباتوقيع 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمود مومن محمد ابو العزم الحنفى 2500210200200251 1522

   باق مصطفى البهى محمد البهى 2500210210200753 1525

   باق مهند ابراهيم مكى ابراهيم زعفان 2500210210200215 1531

   باق غاامهند محمد على محمد  2500210210200210 1533

   باق حسان البنانادر محمد على  2500210200200201 1534

   باق يوسف عبدالحليم احمد السيد ناصف 2500210210200200 1530

   1من الخارج احمد احمد على عبده 2500210270200211 1540

   1من الخارج محمد السيد اسماعيل حسن عامر 2500210270200344 1542

   1الخارج من محمد عادل محمود ابراهيم مصطفى خليل 2500210270200340 1541

 

 فسيولوجياالرياضة المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 

 الثالثت الفرقت طالب  ختلفاثحضور قائمت 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -ملقرراث بالفرقت الثانيت الفصل الدراسى الثانى   

 ختلفاث (03جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
 الدرجة 

 بمـــقثبالر

الدرجة 

 ثبلحروف

4556 
ادارة من 3س ى غازىمحمد احمد لطفى عل 2480208228288022

 1الخارج
  

 
 

 

 فسيولوجيا الرياضة -المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

    

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (2جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 متالسثبال

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد م عبده شعيبابراهيم احمد ابراهي 2500210100200523 1002

   مستجد ابراهيم احمد السيد عبد العزيز 2500210100200750 1001

   مستجد ابراهيم اسامه احمد محمد الشامى 2500210210200031 1002

   مستجد اسماعيل احمد خضير هيماابراهيم اسماعيل ابر 2500210100200704 1003

   مستجد عبد هللا سالمهابراهيم الشوادفى  2500210210200210 1004

   مستجد ابراهيم انور ابراهيم ديب عبدالحفيظ 2500210100200520 1005

   مستجد ابراهيم رجب رمضان ابراهيم صالح 2500210100200207 1007

   مستجد اهيم محمد العدوىابر ابراهيم سعد 2500210100200402 1000

   مستجد م السعيدابراهيم سعيد ابراهي 2500210100200501 1001

   مستجد ابراهيم عبد المولى ابراهيم شعبان فليفل 2500210100200712 1020

   مستجد ابراهيم عمرو احمد ابراهيم الشرقاوى 2500210100200507 1022

   مستجد اسماعيل ابراهيم علىمد حابراهيم م 2500210100200517 1021

   مستجد يد محمد المنياوىابراهيم محمد الس 2500210100200431 1022

   مستجد ابراهيم محمد صبرى على حسن الدماطى 2500210100200501 1023

   مستجد ابراهيم محمود صادق عبده عطيه 2500210100200270 1024

   مستجد يم محمدفه دابراهيم محمو 2500210100200541 1025

   مستجد راهيمابراهيم مدحت ابراهيم محمد اب 2500210100200251 1027

   مستجد ابراهيم يسرى عبدالعظيم طلحه محمد 2500210210200202 1020

   مستجد احمد ابراهيم السيد السيد سراج خليل 2500210100200020 1021

   مستجد باحصاحمد ابراهيم حسن م 2500210100200551 1010

   مستجد احمد اسماعيل عبدهللا عبدالواحد هالل 2500210100200202 1012

   مستجد احمد اشرف المغازى عبدالعال مغازى 2500210100200111 1011

   مستجد احمد اشرف عبد الرحمن الدسوقى الفخرانى 2500210100200317 1012

   مستجد طفى عمرمص راحمد اشرف محمد الصغي 2500210210200025 1013

   مستجد غازى احمد السعيد فتح هللا ابو بكر 2500210100200721 1014

   مستجد احمد السعيد متولى السيد صحصاح 2500210210200212 1015

   مستجد احمد الشحات عبد الفتاح جبريل 2500210100200542 1017

   دجمست احمد الغريب السيد الفقى 2500210100200231 1010

   مستجد احمد بسيونى عبد الغنى بسيونى ابو سعده 2500210100200410 1011

   مستجد احمد جابر محمد السيد الغرباوى 2500210100200432 1020

 المادة :اللغه االنجليزية



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (0جلنت )

 ـمــــاالســــــــ الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد احمد جمال الدين عبد المنعم محمد الرفاعى 2500210100200340 1022

   مستجد احمد جمعه السعيد سيد احمد ابو بريكه 2500210100200412 1021

   دمستج احمد جميل السيد التهامى 2500210100200752 1022

   مستجد احمد حسن سيد احمد السلمونى 2500210100200722 1023

   مستجد احمد حسين محمد السايس 2500210100200423 1024

   مستجد احمد حمدى عبد العظيم قابيل سالمه 2500210100200742 1025

   مستجد احمد خالد سالمة احمد شوغى 2500210100200552 1027

   مستجد حمد خالد كامل عبدهللا البرىا 2500210100200443 1020

   مستجد ف خليل طهاحمد خليل عبدالرؤ 2500210100200317 1021

   مستجد احمد رجب فتح هللا محمود ابوبكر 2500210100200273 1030

   مستجد احمد رجب فتحى عبدالفتاح القبالوى 2500210100200552 1032

   مستجد ى عصرصطفماحمد رجب  2500210100200415 1031

   مستجد احمد رشاد محمد محمد بقرة 2500210100200272 1032

   مستجد احمد رضا اسماعيل عبدالقادر 2500210100200701 1033

   مستجد احمد رضا عبد الرازق محمدعبدالحافظ 2500210100200515 1034

   مستجد احمد رضا على محمد عطوه 2500210100200307 1035

   مستجد احمد رضا محمد عبده العبسى 2500210100200411 1037

   مستجد سالم طه محمد البيلىاحمد  2500210100200313 1030

   مستجد احمد سعد مصطفى عطيه حجازى 2500210100200540 1031

   مستجد احمد سعد يونس عباس ابراهيم 2500210100200347 1040

   مستجد عبد الحميد ابراهيموض عاحمد صابر  2500210100200724 1042

   مستجد جمل احمد صالح ابراهيم البسيونى 2500210100200531 1041

   مستجد احمد صبرى محمد ابو كامل 2500210100200030 1042

   مستجد احمد صالح الدين عبد المعطى مختار 2500210100200025 1043

   مستجد حليم ابراهيمدالباحمد صالح عبداللطيف ع 2500210100200515 1044

   مستجد احمد طلبه شبل عامر 2500210100200401 1045

   مستجد احمد عادل سعد محمد ابراهيم 2500210100200411 1047

   مستجد احمد عادل عبد الحميد فريد عكاشه 2500210100200350 1040

   مستجد احمد عادل عنتر ابراهيم عطيه 2500210210200251 1041

   مستجد احمد عادل محمد عبدالهادى 2500210100200777 1050

 
 

 

 اللغه االنجليزية المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ت الثانيت  كشف حضور طالب الفرق
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (3جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد احمد عاطف محمد داود 2500210100202020 1052

   مستجد ز طلب عمارةاحمد عبد الحكيم عبد العزي 2500210100200242 1051

   مستجد احمد عبد الحكيم عبد المولى سليمان غانم 2500210100200512 1052

   مستجد احمد عبد الفتاح محمد دهيم 2500210100200722 1053

   مستجد مد عبد المجيد عبد الرحمن عبد القادراح 2500210100200514 1054

   مستجد عد قطب يونساحمد عبد المحسن س 2500210100200401 1055

   مستجد احمد عبدالمنعم سعيد حامد غلوش 2500210100200455 1057

   مستجد احمد عبدالمنعم عبدالعظيم الدسوقى 2500210100200113 1050

   مستجد عبدالهادى السيد غمرى حمدا 2500210100200117 1051

   مستجد احمد عزت محمد عبدالحميد 2500210100200520 1070

   مستجد احمد عزت محمود ابراهيم المغربى 2500210100200570 1072

   مستجد احمد عصام فرج محمود الزفتاوى 2500210100200274 1071

   مستجد انمد غياحمد عقل محمد عبد الحم 2500210100200231 1072

   مستجد احمد على حسن سيد احمد السلمونى 2500210100200250 1073

   مستجد احمد على عبد الجليل على شعبان 2500210100200220 1074

   مستجد احمد على عبد الحميد عبد العاطى قرطام 2500210100200721 1075

   ستجدم ىلاحمد على عبدالمنصف مرشدى ع 2500210100200551 1077

   مستجد احمد عماد على متولى شهاوى 2500210100200330 1070

   مستجد احمد عوف ابو اليزيد عوف عوف 2500210210200123 1071

   مستجد احمد فؤاد فؤاد حسين بغدوده 2500210100200022 1000

   مستجد احمد مجدى السيد احمد محمد عبدالرحمن 2500210100200732 1002

   مستجد احمد محمد ابراهيم مسعود خلف 2500210100200243 1001

   مستجد ابو اليزيد محمود الجياراحمد محمد  2500210100200420 1002

   مستجد احمد محمد السعيد احمد اللقانى 2500210100200512 1003

   مستجد احمد محمد السعيد هالل سالمه 2500210100200502 1004

   مستجد احمد محمد الشريف محمود محمد مصطفى 2500210100200321 1005

   مستجد وض علىاحمد محمد امين ع 2500210210200012 1007

   مستجد احمد محمد جودة محمد موسى 2500210100200301 1000

   مستجد احمد محمد حمدى محمد حسين 2500210100200210 1001

   مستجد لسيد الحجرىر اااحمد محمد عبد الست 2500210210200041 1010

 اللغه االنجليزية المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200جلامعى العام ا -الفصل الدراسى الثانى 
 (4جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد جنيدىمد حاحمد محمد عبدالستار م 2500210100200417 1012

   مستجد احمد محمد عالء الدين عبد الحليم البيلى 2500210100200700 1011

   مستجد احمد محمد فوزى جاب هللا 2500210100200111 1012

   مستجد احمد محمد محمد العزيزى السيد 2500210100200257 1013

   مستجد احمد محمد مصطفى سيد احمد 2500210100200521 1014

   مستجد احمد محمد نبوى محمد نجم 2500210100200010 1015

   مستجد لحى بسيونى راشداحمد محمود عبد ا 2500210100200220 1017

   مستجد احمد محمود عبد الحى عبد هللا بيصار 2500210100200413 1010

   مستجد احمد محمود محمد على الوكيل 2500210100200542 1011

   مستجد احمد مدحت متولى فتح هللا الفشار 2500210100200537 1200

   مستجد مد خضراحمد مسعد احمد يوسف مح 2500210100200425 1202

   مستجد احمد مسعد محمد احمد المطرى 2500210100200422 1201

   مستجد احمد مطاوع عبدالباقى محمد ابوالخير 2500210100200401 1202

   مستجد حمد مفرح زكريا السيد ابو عيانها 2500210100200442 1203

   تجدمس احمد منتصر عبده مرشدى البرعى 2500210100200725 1204

   مستجد احمد ناصر السعيد نبيه محمد 2500210100200521 1205

   مستجد احمد نصر احمد بيومى 2500210100200110 1207

   مستجد الحليم خضر عبد احمد نورالدين اسماعيل 2500210100200354 1200

   مستجد احمد وليد عبد العليم عبد اللطيف ابوعمر 2500210100200377 1201

   مستجد ادهم محمد اسماعيل محمد اسماعيل 2500210100200510 1220

   مستجد اسامه احمد محمد احمد محمد النجار 2500210100200323 1222

   مستجد طيبهى حلاسامه اسامه ع 2500210210200151 1221

   مستجد اسامه ضياء محمد ابوغازى سالمة 2500210210200032 1222

   مستجد اسامه عبد هللا السيد عبد القادر حجازى 2500210210200205 1223

   مستجد اسامه محمد محمد ابراهيم عمر 2500210100200224 1224

   جدمست اسالم رمضان عيد محمد الرماح 2500210100200410 1225

   مستجد اسالم سامح محمد القبارى بكر 2500210100200740 1227

   مستجد سعد محمد على محموداسالم  2500210100200012 1220

   مستجد اسالم شريف على االمام الصفتى 2500210100200250 1221

   مستجد اسالم عالء محمد صادق عثمان 2500210100200702 1210

 
 

 الفرقت الثانيت  ب الكشف حضور ط

 اللغه االنجليزية المادة :

 زيةياللغه االنجل المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (5جلنت )

 ـــــــــماالســــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد اسالم محمد احمد عوض عبد الرحمن 2500210100200710 1212

   مستجد اسالم محمد سليمان الشريف 2500210100200711 1211

   مستجد اسالم محمد يحيى محمد فايد 2500210100200430 1212

   مستجد اشرف احمد عبدالفتاح يحى محمد تغيان 2500210100200470 1213

   مستجد التهامى السيد فتوح التهامى البسيقى 2500210210200315 1214

   مستجد الهادى على مجاهدعبد السعودى 2500210210200211 1215

   مستجد السعيد ابراهيم غازى السيد سلمان 2500210100200570 1217

   مستجد السعيد المرشدى مصطفى المرشدى 2500210100200734 1210

   مستجد السيد احمد السيد احمد جعفر 2500210100200572 1211

   مستجد شرابىده بالسيد احمد السيد احمد ع 2500210100200027 1220

   مستجد السيد حسن السيد غازى ابو احمد 2500210100200411 1222

   مستجد سيد محمد محمد محمود سالمال 2500210210200231 1221

   مستجد المغازى السيد المغازى بدر المغازى 2500210100200741 1222

   مستجد امجد على محروس عبدالغنى 2500210100200775 1223

   مستجد امير احمد عبدالسالم ابراهيم حجاج 2500210100200303 1224

   مستجد معه عيدامير حمدى جابر ج 2500210100200301 1225

   مستجد انس محمد خليل عبده 2500210100200201 1227

   مستجد ايمن جمعه السيد حسن شراره 2500210100200422 1220

   مستجد السيد محمد ابراهيمسف وايمن ي 2500210100200702 1221

   مستجد بسيونى عبداللطيف اسماعيل بسيونى شعبان 2500210100200340 1230

   مستجد بهاء اشرف رمضان ابو المجد حشاد 2500210100200412 1232

   مستجد بهاء سعد محمد ابراهيم نصير 2500210100200375 1231

   مستجد ه خليلعبد بولس نزيه خله 2500210210200103 1232

   مستجد تامر وحيد مجاهد عبد الفتاح مجاهد 2500210100200731 1233

   مستجد جابر ايهاب جابر على جعفر 2500210210200117 1234

   مستجد جابر فتحى محمد خليل 2500210100200752 1235

   مستجد جالل صبرى جالل على داود 2500210210200250 1237

   مستجد جمال السعيد جمال الدين محمد محمود 2500210100200321 1230

   ستجدم جمال خالد اسعد عبد السالم 2500210100200703 1231

   مستجد جمال محمود احمد احمد عاشور 2500210100200575 1240



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

   (6)جلنت 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد جهاد على فتح هللا على عبدهللا 2500210100200703 1242

   مستجد حاتم محمد فتحى طلب عبدالرحيم 2500210100200412 1241

   مستجد على ابوزيد حمدمحاتم محمد  2500210100200543 1242

   مستجد حاتم محمد معوض مرسى عيسى عبدالحافظ 2500210100202002 1243

   مستجد ازم طاهر ابراهيم مصطفى محمدح 2500210100200410 1244

   مستجد حازم عيسى سعد بشته 2500210100200470 1245

   مستجد حازم محمد صبرى محمد فرج 2500210100200001 1247

   مستجد حازم محمد عبد الفتاح محمد ابونعيم 2500210100200501 1240

   مستجد دحسام ابراهيم حسن شحاته السي 2500210100200333 1241

   مستجد حسام فتح هللا توفيق ابراهيم اسماعيل 2500210210200104 1250

   مستجد حسام كارم محمد خالف 2500210100200302 1252

   مستجد حسام مصطفى قطب االمام خليفة 2500210100200712 1251

   مستجد حسن ابراهيم حسن ابراهيم 2500210100200235 1252

   مستجد حسن محمود صالح عبد العزيز مسعود 2500210100200327 1253

   مستجد حسن يسرى السيد محمد الجعب 2500210100200730 1254

   مستجد صطفى احمدن ميحسين شكرى عوض 2500210100200344 1255

   مستجد حلمى محمد حلمى حموده غزال 2500210100200707 1257

   مستجد مد محمد حامدحماده رضا مح 2500210100200251 1250

   مستجد خالد حسن محمد احمد القن 2500210210200257 1251

   مستجد خالد عادل ابراهيم السيد 2500210210200230 1270

   مستجد خالد محمد عطاهللا المغازى محمد 2500210100200773 1272

   مستجد خالد ممدوح فتحى عبدالغنى 2500210100200577 1271

   مستجد ذياد صبحى عبدالمقصود عبدالمجيد 2500210100200330 1272

   مستجد رحيم ابراهيم احمد كليله 2500210210200173 1273

   مستجد ضان محمود طلبهرم درمضان عما 2500210100202023 1274

   مستجد رووف ابراهيم عبد العاطى ابراهيم عبدالقادر 2500210210200300 1275

   مستجد زياد احمد السيد صبحى العش 2500210100200357 1277

   مستجد زياد خالد معوض معوض على 2500210100200017 1270

   مستجد المرشدى ديربزياد عمرو عبد العاطى  2500210210200212 1200

                                                        

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 ه االنجليزيةاللغ المادة :

 اللغه االنجليزية المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (7جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 تسلينثبل 

   مستجد زياد محمد خميس السيد عبدالقادر 2500210100200334 1202

   مستجد سامح انور مصطفى حماد سعيد 2500210100200505 1201

   مستجد سامح سمير عبد السالم مصطفى الخامى 2500210100200500 1202

   مستجد سعد محمد سعد شرف الدين 2500210100200271 1203

   مستجد سعد محمد سعد محمد على ابومحمد 2500210100200503 1204

   مستجد سعيد مصطفى سعيد غريب 2500210100200514 1205

   مستجد سالمه احمد سالمه موسى صقر 2500210100200731 1207

   مستجد سمير محمد صبحى عبالحميد محمد 2500210210200021 1200

   مستجد م عبد الحميد محمدويلسسويلم امام  2500210100200205 1201

   مستجد شادى سعد عبد الفتاح احمد 2500210210200302 1210

   مستجد يونى شتاشادى محمد بس 2500210100200117 1212

   مستجد شرف الدين عزت عمران محمد شرف الدين 2500210100200212 1211

   دجمست شهاب احمد محمد السيد ناصف 2500210100200720 1212

   مستجد شهاب عز الدين عبد هللا عبد الحميد القهوجى 2500210100200301 1213

   مستجد الشوربجى شهاب عمر عبد المعبود 2500210210200124 1214

   مستجد شوقى عبدالنبى عبدالهادى عبدالنبى احمد 2500210100202022 1215

   جدمست صبحى اشرف صبحى السيد جمعه 2500210100200711 1217

   مستجد صبحى اشرف عبدالحميد الفرماوى 2500210210200023 1210

   مستجد جىصالح اشرف المليجى محمود الملي 2500210100200540 1211

   مستجد صهيب محمد احمد احمد العزب 2500210100200241 1100

   مستجد طارق حسنى فريد محمد اللقانى 2500210100200370 1102

   مستجد طارق ذياد محمد ادريس قمر 2500210100200020 1101

   مستجد طارق محمد عبد العزيز نعيم 2500210100200312 1102

   مستجد طه محمد طه محمد النمرسى 2500210100200237 1103

   مستجد عادل محمد عدلى حامد زكى 2500210100200735 1104

   مستجد لبنان ااعاصم اشرف محمد شعب 2500210100200310 1105

   مستجد عاصم محمد الشاملى ابو شوشه 2500210100200113 1107

   مستجد ورعامر محمد عامر محمد منص 2500210100200402 1100

   مستجد عبد الرحمن اسامه مختار محمد بليح 2500210100200432 1101

   مستجد عبد الرحمن بكر محمد مرعى 2500210100200772 1120



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ضور طالب الفرقت الثانيت  ف حشك
 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

    (8جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد عبد الرحمن جالل احمد محمد العيسوى 2500210100200712 1122

   مستجد عبد الرحمن صالح بهنسى عبيد 2500210100200471 1121

   مستجد عبد الرحمن عبد الفتاح بدير حسن الشنوانى 2500210100200241 1122

   مستجد عبد الرحمن عبد الفتاح محمد اسماعيل بركات 2500210100200023 1123

   دستجم عبد الرحمن محمد السيد عبد العاطى بنات 2500210100200457 1124

   مستجد عبد الرحمن يوسف يوسف طلب عماره 2500210100200502 1125

   مستجد ويضةعبد العزيز حسين عبد العزيز عبد القوى ع 2500210100200314 1127

   مستجد عبد الغنى عبد الحكيم عبد الغنى بسيونى 2500210100200531 1120

   مستجد يز خليل الدخاخنىلعزاعبد الفتاح نبيل عبد  2500210100200711 1121

   مستجد عبد هللا ابراهيم عبد هللا ابراهيم فرج 2500210100200702 1110

   مستجد جب حميدة عوض عيسىعبد هللا ر 2500210100200024 1112

   مستجد عبد هللا عبد العزيز محمد عبد العزيز 2500210100200513 1111

   مستجد فرج فرج بركات شرىععبد هللا  2500210100200717 1112

   مستجد عبد هللا محمد عبد هللا محمد سالم 2500210100200725 1113

   مستجد بد المنعم عبده عبد هللاعبد المنعم عصام ع 2500210100200322 1114

   مستجد عبدالرحمن احمد جمعه محمد ابونعامه 2500210100202001 1115

   مستجد خالد مصطفى عبد اللطيف حسان حمنرعبدال 2500210100200115 1117

   مستجد عبدالرحمن صالح ابراهيم عبدالحميد 2500210100200510 1110

   مستجد لرحمن محارب عبدالحميد محمد محاربعبدا 2500210100200220 1111

   مستجد عبدالرحمن محمد زيدان ابراهيم 2500210100200400 1120

   مستجد رحمن محمود البيومى السيددالبع 2500210100200322 1122

   مستجد عبداللطيف انيس عبداللطيف االمشيطى 2500210100200305 1121

   مستجد  اشرف يوسف ابراهيم على الوهيدىعبدهللا 2500210100200404 1122

   مستجد عبدهللا درغام عوض درغام 2500210100200003 1123

   مستجد عبده عبدالوهاب رضا عبدهللا 2500210100200222 1124

   مستجد عبدهللا طارق ابراهيم مصطفى سالم 2500210100202025 1125

   مستجد محمد السيد عبدهللا عادل صباح 2500210100200727 1127

   مستجد عبدهللا محمد عبدالسميع محمد على اسماعيل 2500210100200770 1120

   مستجد عه محمد العيسوىجم دعبدهللا مسع 2500210100200421 1121

   مستجد عبدالمولى محمود عوض ابراهيم يوسف 2500210100200532 1130

 اللغه االنجليزية المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الدراسى الثانى  الفصل

 (9جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 يع الطبلتتوق

 ثبلتسلين 

   مستجد عصمت حسن عبد المجيد عبد الجواد الصعيدى 2500210100200312 1132

   مستجد لمجيد زين الدين الشهاوىعالء عمر زين الدين عبدا 2500210100200030 1131

   مستجد على ابراهيم محمد السيد يوسف 2500210100200571 1132

   مستجد امه على محمد السعيداس ىعل 2500210100202021 1133

   مستجد على سامى السيد حامد البلقاسى 2500210100200502 1134

   مستجد على سعد على محمد ابو شدين 2500210100200112 1135

   مستجد على عاطف شحاته على فايد 2500210100200114 1137

   دستجم على محمد احمد على عبد الجواد 2500210100200011 1130

   مستجد على محمد على الصبرى 2500210100202022 1131

   مستجد على محمد على محمد خليفه 2500210100200722 1140

   مستجد د حمدى السعيد فرج علىعما 2500210100202017 1142

   مستجد عماد عادل سعد حسين ابوعمر 2500210100200715 1141

   مستجد محمد يوسف ابو عبد هللا طفىصعماد م 2500210100200310 1142

   مستجد عمار سعد سالم سعد الدين زايد 2500210100200400 1143

   مستجد د علىعمار شريف على رضا احم 2500210210200274 1144

   مستجد عمار عادل حامد الحجاج 2500210100202024 1145

   مستجد مرم عيعمار محمد السيد احمد ابراه 2500210100200507 1147

   مستجد عمار ياسر محمود الشربينى 2500210100200253 1140

   مستجد عمر احمد السيد احمد غازى 2500210210200275 1141

   مستجد عمر باسم السيد سيد احمد 2500210100200325 1150

   مستجد عمر خالد محمد السيد غازى 2500210100200002 1152

   مستجد عمر رشدى عبد النبى محمد ابراهيم 2500210100200211 1151

   مستجد عمر صابر عبد المنصف عبد هللا عبد السالم 2500210100200721 1152

   مستجد مر عادل عبدالستار محمد رماحع 2500210100202000 1153

   مستجد عمر عاطف البقرى السعيد يوسف 2500210100200004 1154

   مستجد ر عبد الخالق محمد عبد الوهاب سعيدعم 2500210210200212 1155

   مستجد عمر محمد السعيد فهمى عبد هللا مكى 2500210100200014 1157

   مستجد براهيم عبدالفتاح احمد عصرعمرو ا 2500210100200451 1150

   مستجد عمرو احمد محمد احمد االحول 2500210100200405 1151

   مستجد رمضان محمد على ابوزيدرو مع 2500210100200310 1170

 

 
 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 اللغه االنجليزية المادة :

 اللغه االنجليزية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (22جلنت )

 ســـــــــــــماال الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد ابراهيم عبدهللا الوردانى قطب عمرو شريف 2500210100200415 1172

   مستجد عمرو عبد هللا حسين نصير الشناوى 2500210100200355 1171

   مستجد رحمن سرورعمرو عبدالرحمن سعد عبدال 2500210210200103 1172

   مستجد عمرو مجدى ممدوح محمد على 2500210100200500 1173

   مستجد مغنممد حعمرو محمد م 2500210200200171 1174

   مستجد فادى امير صبحى باقى 2500210100200513 1175

   مستجد فادى ماهر على جبر محمد 2500210100200557 1177

   مستجد س اشرف عبد الحافظ مصطفى المرسىفار 2500210100200702 1170

   مستجد فارس عبد الحميد سيد احمد محمد عيسى 2500210100200723 1171

   مستجد فارس عبد النبى متولى عيسى متولى 2500210100200201 1100

   مستجد فارس ماهر السيد عبد اللطيف 2500210100200724 1102

   مستجد ولى ابراهيم عبد هللا الوردانىفارس مت 2500210100200417 1101

   مستجد فارس محمد عبد الستار االمام غالى 2500210100200571 1102

   مستجد فارس محمود عبد الغنى عبد الغنى اسماعيل 2500210100200005 1103

   مستجد فتحى احمد عبد الرحمن احمد الشهاوى 2500210100200420 1104

   مستجد فتحى بدوى فتحى بدوى الخياط 2500210100200530 1105

   مستجد فكرى السيد فكرى السيد عثمان 2500210100200311 1107

   مستجد فيصل مدحت صابر حسن عبدالمحسن 2500210100200435 1100

   مستجد كريم محب عمر عبدالمعبود داود 2500210100200213 1101

   مستجد الشاملى ابراهيم كريم محمد ممدوح 2500210100200503 1110

   مستجد كمال احمد كمال احمد محمد متولى 2500210100200521 1112

   مستجد ال محمود محمد زيدانكم 2500210100200111 1111

   مستجد لؤى محسن ابو زيد سيد احمد ابو بريكه 2500210100200430 1112

   مستجد مؤمن على محمد الريفى 2500210100200000 1113

   مستجد مازن ايمن كمال على حسن 2500210100200701 1114

   تجدمس رمازن محمد نصير عبدالواحد نصي 2500210100200107 1115

   مستجد محروس عبدالفتاح محروس على 2500210210200105 1117

   مستجد محمد ابراهيم صالح ابراهيم نايل 2500210210200270 1110

   مستجد محمد ابراهيم عبد السميع محمد على اسماعيل 2500210100200771 1111

   دجمست محمد ابراهيم عبد القادر يونس 2500210100200217 1200

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (22جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

بلت توقيع الط

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد ابراهيم عنتر نعيم 2500210100200031 1202

   مستجد محمد ابراهيم محمد احمد الحسنى 2500210210200030 1201

   مستجد محمد ابراهيم محمد محمود عوض هللا 2500210210200271 1202

   مستجد موسى السيد محمد ابراهيم محمد 2500210100200112 1203

   مستجد محمد احمد احمد النجار 2500210100200211 1204

   مستجد حمد سعد بهنسىد اممح 2500210210200240 1205

   مستجد محمد احمد عبدالهادى احمد محمود 2500210100200547 1207

   مستجد محمد احمد محمد احمد البنا 2500210210200220 1200

   مستجد محمد احمد محمد الصاوى راضى 2500210210200222 1201

   تجدسم محمد احمد محمد سيد احمد زلهف 2500210100200420 1220

   مستجد محمد اسامه محمد فرج عبدالجواد 2500210100200403 1222

   مستجد محمد اسماعيل مصطفى اسماعيل بركات 2500210100200200 1221

   مستجد د اشرف احمد محمد ابوحليمهمحم 2500210100200112 1222

   مستجد محمد اشرف سيد محمد السيد 2500210100200215 1223

   مستجد محمد اشرف محمد زكريا ابو طبل 2500210210200171 1224

   مستجد محمد الرفاعى احمد على الغتورى 2500210100200751 1225

   مستجد عشرىمحمد السيد الوردانى ال 2500210100200037 1227

   مستجد محمد السيد عبدالمنعم محمد عماره 2500210100200100 1220

   مستجد د المغازى محمد المغازى الشافعىمحم 2500210100200771 1221

   مستجد محمد المغاورى بدر محمد مكى 2500210100200342 1210

   جدمست محمد ايمن محمد ابراهيم عبدهللا 2500210100202021 1212

   مستجد محمد باهى احمد عبد الرحمن زيد 2500210100200373 1211

   مستجد حمد بسيونىى منمحمد بسيو 2500210100200541 1212

   مستجد محمد حسن احمد يوسف عياد 2500210100200421 1213

   مستجد محمد حسن محمد على السقا 2500210100200021 1214

   مستجد مد حماده محمود عبد الجواد عبد السيدمح 2500210100200424 1215

   مستجد محمد حمد راغب حمد زايد 2500210100200252 1217

   مستجد محمد حموده معوض حموده 2500210210200110 1210

   مستجد محمد حموده مغازى عبداللطيف 2500210100202003 1211

   مستجد بحمحمد رضا احمد احمد على ص 2500210210200277 1220

 
 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  

 اللغه االنجليزية المادة :

 اللغه االنجليزية المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (20) تجلن  

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد رضا فرج محمد الدماطى 2500210100200372 1222

   مستجد محمد رضا مرسى ابو العباس حسن 2500210210200223 1221

   مستجد م على هندىاهيرمحمد رمضان اب 2500210100200332 1222

   مستجد محمد رمضان فرج رياض مصطفى 2500210100200524 1223

   مستجد محمد زكريا زكريا محمد الحيوى 2500210100200012 1224

   مستجد د سامى محمد عبد الشافى علوانمحم 2500210100200414 1225

   تجدسم محمد صبره محمد صبره القليوبى 2500210100200311 1227

   مستجد محمد صبرى محمد عبد العاطى 2500210100200300 1220

   مستجد محمد طارق السعيد احمد النزهى 2500210100200223 1221

   مستجد على عمر بدير محمد طارق عبدالحليم 2500210100200721 1230

   مستجد محمد عادل السعيد بدير على 2500210100200437 1232

   مستجد محمد عادل على الششتاوى دويدار 2500210100200240 1231

   مستجد محمد عاطف محمد احمدعجيله 2500210100200450 1232

   ستجدم محمد عبد الحليم سالم الشحات الديسطى 2500210100200020 1233

   مستجد محمد عبد هللا محمد السعيد عمر 2500210210200202 1234

   مستجد د عبد المقصود محمد السيد بدرمحم 2500210100200212 1235

   مستجد محمد عبد المنعم محروس عباس 2500210100200730 1237

   مستجد محمد عبدالرحيم ابراهيم عبدهللا محمد ابراهيم 2500210100200720 1230

   مستجد محمد عبدالسالم محمد جعفر 2500210210200750 1231

   مستجد مى سعد قطب عبد الفتاحعز دمحم 2500210100200737 1240

   مستجد محمد عصام صابراحمد العبد 2500210100200420 1241

   مستجد محمد عطيه السيد محمد ابو مندور 2500210210200221 1242

   مستجد محمد عالء زكريا هيكل 2500210210200042 1243

   تجدسم محمد على محمد ابراهيم شرابى 2500210100202022 1244

   مستجد محمد على محمد على عبد الدايم 2500210100200727 1245

   مستجد محمد غازى غازى عبدهللا سالمه 2500210100200244 1247

   مستجد رف االشمونىمحمد فوزى صابر ش 2500210210200111 1240

   مستجد محمد كمال رجب عوض القرنشاوى 2500210210200320 1241

   مستجد محمد كمال محمد عبدالحميد مشعل 2500210210200222 1250

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (23جلنت ) 

 ــماالســـــــــــ الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمد ماجد محمد القمحاوى 2500210100200322 1252

   مستجد محمد ماهر عمر فرحات 2500210100200252 1251

   مستجد محمد مجدى محمد محمد غالب 2500210100200421 1252

   مستجد مد عبد الحى اسماعيل عتمانمحمد مح 2500210100200742 1253

   تجدسم محمد محمد محمد البطاط 2500210100200712 1254

   مستجد محمد محمد محمد حميده عقاب 2500210100200404 1255

   مستجد محمد محمود سعيد عبد العاطى صبحى 2500210100200021 1257

   مستجد ى عطيانمحمد محمود عبد العزيز مصطف 2500210100200500 1250

   مستجد محمد محمود على محمد عماره 2500210100200407 1251

   مستجد محمد مدحت عطا عبد الزين لطيف 2500210100200341 1270

   مستجد محمد مرسى عباس مرسى راشد 2500210100200410 1272

   مستجد محمد مسعد خليل حسن سلطان 2500210100200517 1271

   مستجد محمد مسعد عباس يونس دياب 2500210210200321 1272

   مستجد احمد شعبانود ممحمد مسعد مح 2500210210200155 1273

   مستجد محمد مصطفى محمد مصطفى المقدم 2500210100200111 1274

   مستجد محمد ناصر ابو العنين عبد المقصود 2500210210200210 1275

   مستجد افع شوقى محمد بدير عامرمحمد ن 2500210100200021 1277

   ستجدم فسمحمد نصر عطية يوسف ابو يو 2500210100200312 1270

   مستجد محمد هشام عبدالعزيز رضوان 2500210100200331 1271

   مستجد محمد هشام محمد المصرى 2500210100200402 1200

   ستجدم محمد يوسف ابراهيم يوسف ابوسالم 2500210100200010 1202

   مستجد محمد يوسف الدسوقى مرسى 2500210100200743 1201

   مستجد محمود ابراهيم عبدالجواد محمد 2500210100200713 1202

   مستجد محمود ابراهيم محمد ابراهيم مسلم 2500210100200323 1203

   مستجد محمود ابراهيم محمد عبد الهادى اسماعيل صقر 2500210100200304 1204

   مستجد محمود ابو العزايم المعداوى يونس مبروك 2500210100200774 1205

   مستجد محمود احمد عبد الحليم عبد العال الغنام 2500210100200527 1207

   مستجد محمود احمد عبد هللا عبد القوى عوض 2500210100200753 1200

   مستجد الشعراوىمحمود احمد عبد المنعم متولى  2500210100200015 1201

   مستجد محمود احمد محمد اسماعيل منصور 2500210100200720 1210

 اللغه االنجليزية المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ف حضور طالب الفرقت الثانيت  كش 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (24جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 نثبلتسلي 

   مستجد محمود السيد مصباح مصباح يوسف 2500210210200202 1212

   مستجد محمود الهادى احمد محمود جعفر 2500210100202021 1211

   مستجد محمود ايمن محمد عثمان 2500210100200371 1212

   مستجد محمود جمال محمد السيدعلى المسيرى 2500210100200302 1213

   مستجد محمود حمدى نبوى ابراهيم االتربى 2500210100200211 1214

   مستجد حميدة عبدالمنعم على سالم مودحم 2500210210200751 1215

   مستجد محمود خالد السعيد عبدالقادر الملتزم 2500210100200400 1217

   مستجد محمود خالد محمود لطفى الصادق 2500210100200202 1210

   مستجد محمود رضا سهرى فؤاد احمد عربان 2500210100200020 1211

   مستجد فتحى قطب نوايه امىسمحمود  2500210210200227 1300

   مستجد محمود سعد محمود قطب محمد الفالح 2500210100202022 1302

   مستجد محمود سلطان السيد على عامر 2500210100200520 1301

   مستجد ى موسى ابراهيممحمود شعبان عل 2500210100200272 1302

   مستجد الصورى اطىعمحمود شعبان مصطفى عبد ال 2500210100200520 1303

   مستجد محمود صابر محمود الحسينى القلينى 2500210100200450 1304

   مستجد محمود طارق بسيونى درويش عياد 2500210210200157 1305

   مستجد سيد ابو سعدةمحمود عاطف محمود ال 2500210100200422 1307

   مستجد الم شلبىالس محمود عبد العزيز محمود عبد 2500210100200270 1300

   مستجد محمود عبدالعزيز احمد عبدالوهاب 2500210100200700 1301

   مستجد محمود عطيه ابراهيم عبدهللا عطيه 2500210100200472 1320

   مستجد ى السيد المتبولىمحمود علوى الحماد 2500210100200714 1322

   مستجد دهعب ىمحمود على ابراهيم مصطف 2500210100200720 1321

   مستجد محمود على الصبرى محمود الصبرى 2500210100200230 1322

   مستجد محمود محمد خليل محمد خليل 2500210100200553 1323

   دمستج محمود محمد عمر عمر البوهى 2500210100200224 1324

   مستجد محمود محمد محمد على البنا 2500210100200504 1325

   مستجد محمود محمد هاشم ابراهيم هاشم 2500210100202023 1327

   مستجد محمود مرعى غباشى مصطفى عيسى 2500210210200247 1320

   مستجد محمود مصطفى عبد الكريم السيد باشا الشيخ 2500210100200732 1321

   مستجد محمود مصطفى يوسف محمد صالح 2500210100200701 1310

 
 
 رقت الثانيت  الف كشف حضور طالب

 اللغه االنجليزية المادة :
 

 ةاللغه االنجليزي : ةالماد
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 (25جلنت )

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد محمود ياسر محمد على غازى 2500210100200304 1312

   مستجد ن اسام عطاهللا حسن ابوعطيهلديامحى  2500210100200442 1311

   مستجد مروان ايمن احمد ابراهيم عبد هللا سعد 2500210100200427 1312
   مستجد مروان سامى محمد الصديق 2500210100200512 1313

   مستجد هيم يوسف محمد شوشمصطفى ابرا 2500210100200401 1314

   مستجد هنداوى زبادى سيدلمصطفى اسامه ا 2500210100200331 1315

   مستجد مصطفى اشرف فريد عبد اللطيف داود 2500210100200200 1317

   مستجد مصطفى ايمن نورالدين مصطفى االشوح 2500210100200550 1310

   مستجد مد المتولىمصطفى بدر السيد اح 2500210100200744 1311

   مستجد ريفن شامصطفى رضوان محمد رضو 2500210100200220 1320

   مستجد مصطفى سامى مصطفى عبدهللا الشامى 2500210100200242 1322

   مستجد مصطفى صالح عطيه العدوى 2500210210200005 1321

   جدمست مصطفى عبد هللا سعيد عبد السالم عيد 2500210100200320 1322

   مستجد مصطفى على ابوالفتح محمد شوغى 2500210100200351 1323

   مستجد مصطفى عمر السيد شفيق عبد الفتاح 2500210100200521 1324

   مستجد مصطفى فرج المعداوى الدومانى 2500210100202027 1325

   مستجد مصطفى محمد حسن عبد هللا زايد 2500210100200325 1327

   مستجد مصطفى محمود محمود على خليل 2500210100200512 1320

   مستجد مصطفى وليد شعبان احمد ابوشادى 2500210210200150 1321

   مستجد معاذ السيد اسماعيل الصورى 2500210210200102 1330

   مستجد ممدوح ايمن ممدوح متولى الرفاعى 2500210100200511 1332

   مستجد ح عزت عطيه احمدممدو 2500210210200012 1331

   مستجد مد ناصفحا نممدوح عالء الدي 2500210100200353 1332

   مستجد ممدوح عالء الدين سعيد عبد الرؤف يونس 2500210100200310 1333

   مستجد نادر عبد المنعم محمد عثمان 2500210100200302 1334

   مستجد نور محمد حمزه نوار 2500210100200302 1335

   دمستج نورالدين جمال عبدالصمد حامد موسى 2500210210200313 1337

   مستجد هانى اشرف محمد محمد 2500210100200745 2448

   مستجد هانى عبد الصمد محمود اسماعيل الصالحى 2500210100200221 2449

   مستجد هشام طارق محمد عبدالجليل على 2500210210200151 2450

 
 
 

 حضور طالب الفرقت الثانيت  كشف 
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 اللغه االنجليزية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 (26جلنت )

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   مستجد ياسر عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف الشيخ 2500210100200300 2451

   مستجد ياسر موسى عصام عسس 2500210100200022 2452

   مستجد يحيى عبد هللا يوسف الجعيدى 2500210100200303 2453

   مستجد يوسف اشرف غنيم غنيم 2500210100200247 2454

   مستجد يوسف السيد ابو اليزيد على الشيخ 2500210100200414 2455

   مستجد يوسف بدير طه محمد ورده 2500210100200722 2456

   مستجد دىنيوسف محمد احمد محمد الج 2500210100200522 2457

   مستجد يوسف محمد فوزى سرحان 2500210100202020 2458

   مستجد يوسف محمد مصطفى عبد الغنى المصرى 2500210100200311 2459

   مستجد يوسف محمود قاسم محمد عبدهللا 2500210210200227 2460

   مستجد يوسف محمود محمد الفرحاتى 2500210100200321 2461

   مستجد يوسف مكى مكى يوسف جادو 2500210100200522 2462

   باق ابراهيم اشرف عبد اللطيف محمود جالل 2500210210200201 1352

   باق ابراهيم الدسوقى سمير محمد الشربينى 2500210200200002 1353

   باق حمد ابراهيم سالم حسنابراهيم م 2500210210200324 1357

   باق وائل ابراهيم ابراهيم سليمانيم هابرا 2500210200200002 1350

   باق احمد سالم على سالم االقرع 2500210210200325 1375

   باق احمد صبحى ابراهيم محمد سليمان 2500210210200221 1370

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         كشف حضور  طالب الفرقت الثانيت       
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 اللغه االنجليزية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 (27نت )جل

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق احمد عصام عبد اللطيف عمار 2500210200200030 1307

   باق لعالاحمد عمادالدين احمد ابوا 2500210200200221 1310

   باق سالم بيومىدالباحمد فتحى ع 2500210210200010 1311

   باق احمد محمد فهيم محمد شعبان 2500210200200241 1401

   باق اسماعيل محمد اسماعيل محمد الجمال 2500210270200222 1420



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقتالثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (18جلنت )

 ــــمــــاالســـــ الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمود صبحى السباعى البشبيشى 2500210210200754 1511

   باق سامح محمد الشحات عثمان 2500210210200204 1412

   باق حمن عبدهللاسعد صبحى سعد عبدالر 2500210200200200 1413

 اللغه االنجليزية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 قت الثانيت لفراكشف حضور طالب 
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (19جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق عبدالرحمن احمد محمد ابوالنجا 2500210210200214 1434

   باق ز صبرى عبدالعزيز محمد العطارعزيلعبدا 2500210200200232 1440

   باق عصام صبرى فواد السيد محمد صقر 2500210200200031 1444

   باق عمر محمد محمد عبد العزيز كديره 2500210210200232 1453

   باق عمر مصطفى عبدالعزيز محمد حسين 2500210200200207 1454

   باق حمد مصطفىى موكريم غانم عبدالق 2500210200200017 1450

 اللغه االنجليزية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقت الثانيت  
   0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (20جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق د محروس عمرمحروس احم 2500210210200112 1472

   باق محمد اشرف عزت بسيونى الشهاوى 2500210210200210 1474

   باق محمد جمال عبدالكريم عبدهللا 2500210210200105 1470

   باق محمد حسن ابراهيم عبدال 2500210210200311 1400

   باق محمد سمير السيد احمد العطار 2500210210200154 1400

   باق عيد بريقع بانعمحمد ش 2500210210200273 1410

   باق محمد طلعت مرعى احمد العباسى 2500210210200250 1412

   باق محمد عبدالغنى محمد على القصاص 2500210210200204 1414

   باق محمد عبدالفتاح عبدالحميد محمد 2500210200200012 1415

   باق بدهللامحمد عبدالمنعم العدل ع 2500210200200010 1417

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغه االنجليزية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 كشف حضور طالب الفرقتالثانيه 
  0202/0200العام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (21جلنت ) 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمد محمد احمد الصاوى 2500210200200200 1500

   باق محمد مصطفى محمد احمد 2500210200200271 1522

   باق محمد هانى شاكر محمد السيد 2500210210200222 1522

   باق محمود احمد بدير السيد قابل 2500210200200157 1525

   باق محمود عبد المنعم اسماعيل يوسف اسماعيل 2500210210200073 1513

 اللغه االنجليزية المادة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

  ثانيهكشف حضور طالب الفرقت ال
   0202/0200العام اجلامعى  -فصل الدراسى الثانى ال

 (22جلنت )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى م
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت

 ثبلتسلين 

   باق محمود مومن محمد ابو العزم الحنفى 2500210200200251 1522

   باق لبهىد اممصطفى البهى مح 2500210210200753 1525

   باق مصطفى ايمن مصطفى سعيد زيدان 2500210210200217 1527

   باق مصطفى وليد مصطفى ابراهيم عيسى 2500210210200207 1530

   باق مهند ابراهيم مكى ابراهيم زعفان 2500210210200215 1531

   باق نور محمد عبد الحميد سليمان غازى 2500210210200017 1535

   1من الخارج احمد احمد على عبده 2500210270200211 1540

   1من الخارج محمد السيد اسماعيل حسن عامر 2500210270200344 1542

   1من الخارج محمد عادل محمود ابراهيم مصطفى خليل 2500210270200340 1541

 

 

 اللغه االنجليزية المادة :

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئــــون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 

 شعبت االدارة الرياضيت –الثالثت قائمت حضور ختلفاث طالب الفرقت 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -اث بالفرقت الثانيت الفصل الدراسى الثانى  ررقمل 

 (23جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
 الدرجة 

 ثبالرقـــبم

الدرجة 

 ثبلحروف

442
6 

 احمد عيد محمد محمود ابوسالم 2500210210200251
   ادارة مستجذ3س

443
1 

عبدالحميد حافظ قمرهد محمد احم 2500210250200110  
   ادارة مستجذ3س

451
1 

 محمود منصور عباس على منصور 2500210200200041
   ادارة مستجذ3س

 

 اللغة االنجليزية المادة :
 


