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 األوىل طالب الفرقةاحلضور كشف
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانى الفصل الدراسى

 (1جلنة رقن )
 االســـــــــــــم الرقم الكــودى رقم الجلوس

حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين
طبلت ع التوقي

 المتسثبإل

   تجدسم ابراهيم احمد ابراهيم احمد عرجاوى تركى 1600120210100034 1001
   مستجد ابوقورهن ابراهيم احمد مصطفى سليما 1600120210100250 1002
   مستجد ابراهيم ربيع غازى ابراهيم الدفراوى 1600120210100140 1003
   مستجد ابراهيم على موسى يوسف الحضرى 1600120210100301 1004
   مستجد ابراهيم محمد ابراهيم عبد الحى عمام 1600120210100110 1005
   جدمست ينابراهيم محمد السيد محمد ياس 1600120210100211 1006
   مستجد ابراهيم محمد عبدالعليم غنيم 1600120210100505 1001
   مستجد ابراهيم محمد عبدالمقصود عيد 1600120210100010 1000
   مستجد ابراهيم محمد على عبد القوى محمد الناقورى 1600120210100033 1000
   مستجد احمد ابراهيم البيلى عوض االشعل 1600120210100311 1010
   مستجد احمد ابو الوفا ابراهيم احمد البهوتى 1600120210100350 1011
   مستجد احمد احمد مدثر محمد احمد عمر 1600120210100000 1012
   مستجد احمد اشرف السعيد زكى رمضان 1600120210100022 1013
   مستجد يد بردليس احمد داودالسمد حا 1600120210100011 1014
   مستجد وسف السيد حجازىلسيد ياحمد ا 1600120210100315 1015
   مستجد احمد ايمن عطا هللا الصاوى الخطيب 1600120210100111 1016
   مستجد احمد ايهاب محمد عبد الواحد نصير 1600120210100002 1011
   مستجد ابى كسسيونطه ب احمد بسيونى 1600120210100200 1010
   مستجد على مر عاصماحمد تا 1600120210100344 1010
   مستجد احمد تامر هاشم عبدالرازق 1600120210100341 1020
   مستجد احمد جمال احمد ابراهيم المحالوى 1600120210100000 1021
   مستجد احمد احمد جمال احمد عبد هللا 1600120210100204 1022
   مستجد احمد جمال مكرم ابودغيد 1600120210100256 1023
   مستجد العزيز بسيونى حسن نبيه عبد احمد حاتم 1600120210100030 1024
   مستجد احمد حسن محمد السيد الحايس 1600120210100202 1025
   جدمست احمد حسن محمد عبدالفتاح احمدالمغازى 1600120210100036 1026
   مستجد احمد حسن مصطفى عبد الحميد عطيان 1600120210100264 1021
   مستجد يم حافظ علىاحمد حمدى عبدالعل 1600120210100121 1020
   مستجد احمد خالد عبد الباسط امين عبد هللا 1600120210100111 1020
   مستجد احمد خليفة ابراهيم محمد ابودسوقى 1600120210100250 1030

 تربيه القوام



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

   األوىل رقة لفا بالكشف احلضور لط
 م2021/2022للعام اجلاهعى  الثانىالفصل الدراسى 

 (2جلنة رقن )

رقم 
 الجلوس

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى
حالـة 
 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين
طبلت ع التوقي

 المتسثبإل

   مستجد غازىاحمد رائد عبدالحى احمد سالم الم 1600120210100325 1031
   مستجد د عمر على احمد محمودراش داحم 1600120210100103 1032
   مستجد احمد رماح عبد الفتاح محمد حجازى 1600120210100206 1033
   مستجد عمراحمد سعد السيد  1600120210100215 1034
   مستجد احمد شعبان احمد عامر على 1600120210100153 1035
   تجدسم عىفاحمد صالح عبد المنعم حامد الشا 1600120210100330 1036
   مستجد احمد صبحى عبدالحميد ابوالمعاطى طايلة 1600120210100314 1031
   مستجد ب الحجرىالسيد رج احمد صفوت 1600120210100101 1030
   مستجد احمد طارق عطيه محمود 1600120210100540 1030
   مستجد عبدالقادر احمد الطبجىطه  احمد 1600120210100353 1040
   مستجد احمد عبد السالم مصطفى عبد الرحمن 1600120210100201 1041
   مستجد احمد عبد اللطيف السيد السعيد 1600120210100321 1042
   مستجد حمد رزقاحمد عدلى م 1600120210100305 1043
   مستجد لمنعماحمد على احمد محمود عبد ا 1600120210100136 1044
   مستجد حلمى على بطاح ىلد عماح 1600120210100150 1045
   مستجد احمد مجدى عبدالمقصود محمد ابوشوش 1600120210100334 1046
   مستجد رمضان قاسم احمد محرم كمال 1600120210100212 1041
   مستجد احمد محمد ابراهيم احمد صنقر 1600120210100201 1040
   مستجد ةجمع داحمد محمد السيد عبدالحمي 1600120210100004 1040
   مستجد احمد محمد بركات احمد منصور 1600120210100101 1050
   مستجد احمد محمد جمال فتحى حسان 1600120210100011 1051
   مستجد العواقىاحمد محمد ربيع على  1600120210100123 1052
   مستجد عبدالحميدمد رزق احمد مح 1600120210100560 1053
   مستجد احمد محمد زكى محمد السباعى 1600120210100251 1054
   مستجد احمد محمد سليمان الخولى 1600120210100206 1055
   مستجد احمد محمد سمير محمد 1600120210100556 1056
   مستجد هنداوى راجحد عاشور احمد محم 1600120210100021 1051
   مستجد ولىن متااحمد محمد عبد السميع رمض 1600120210100020 1050

1050 
احمد محمد عبد المنعم عبد الرحمن  1600120210100345

 القصاص
   مستجد

   مستجد احمد محمد عبدالنبى السيد احمد 1600120210100110 1060
 

 
 
 
 
 

 لقواما تربيه
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 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  احلضور لطالبف كش
 م2021/2022اجلاهعى  عاملل الثانىالفصل الدراسى 

 (3جلنة رقن )

رقم 

 الجلوس
 حالـة القيــد ـــــــــــــمساال ىدالرقم الكــو

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

طبلت ع التوقي

 المتسثبإل

   مستجد احمد محمد عطاهللا عطيه عطاهللا 1600120210100060 1061
   تجدسم قاحمد محمد عنتر محمد عبدالخال 1600120210100510 1062
   دجمست احمد محمد فوزى ابو عايد 1600120210100020 1063
   مستجد احمد محمد محمد مسعد شوشة 1600120210100362 1064
   مستجد احمد محمد مسعد خطاب محمد 1600120210100040 1065
   مستجد احمد محمود زكى ابراهيم حسين 1600120210100243 1066
   مستجد ته عبدالحميد عليوهمود شحااحمد مح 1600120210100013 1061
   مستجد احمد محمود عبد الحميد مصطفى صبره 1600120210100041 1060
   مستجد احمد مصطفى سالم مصطفى العربى 1600120210100046 1060
   مستجد احمد هانى السيد فتح هللا غازى 1600120210100366 1010
   مستجد  سعفان عبدهللانى عبدهللااحمد ها 1600120210100005 1011
   مستجد ليد ابراهيم جمال الدينو مدحا 1600120210100005 1012
   مستجد احمد يوسف عنتر الحسينى 1600120210100251 1013
   مستجد ادهم حازم جابر محمد الخولى 1600120210100016 1014
   مستجد حمادادهم عمر فتحى المتولى السيد  1600120210100340 1015
   مستجد ىعمر ىوادهم محمد وجيه عرجا 1600120210100151 1016
   مستجد ادهم مصطفى يونس المتولى االطير 1600120210100365 1011
   مستجد اسامة امين حسن محمد رمضان 1600120210100115 1010
   مستجد اسامة مصطفى محسوب محمد اللواتى 1600120210100240 1010
   مستجد ور عبدالروفاسامه خيرى منص 1600120210100261 1000
   مستجد اسالم عبدالحميد محمد موسى المالح 1600120210100563 1001

1002 
اسالم محمد عبد العظيم عبد العزيز  1600120210100054

 معوض
   مستجد

   مستجد اسالم مرزوق معروف حامد 1600120210100326 1003
   مستجد اسماعيل محمد احمد محمد شحاته 1600120210100114 1004
   مستجد هيم صالح نجاير ابرااشرف سم 1600120210100140 1005
   مستجد اشرف محمود احمد محمد زيدان 1600120210100005 1006
   مستجد اكرم حازم محمد سعيد 1600120210100053 1001
   دتجمس اكرم محمد فرج السيد 1600120210100200 1000
   تجدسم ىحرالجاالسعيد محمد فرج منصور  1600120210100235 1000
   مستجد السيد ابراهيم السيد عبداللطيف على 1600120210100514 1000

 ربيه القوامت
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

         األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (4جلنة رقن )

رقم 

 الجلوس
 االســـــــــــــم ـودىالرقم الكـ

حالـة 

 القيــد
 المتسطبلت ثبإلع التوقي توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد السيد حمودة فتحى ابراهيم شليل 1600120210100205 1001

   مستجد السيد رضا السيد ابراهيم الجوهرى 1600120210100266 1002

   مستجد عبدالرحمن السيد عادل السيد احمد محمد 1600120210100360 1003

   دجمست على عطيه السيد محمود عبدالمعبود 1600120210100160 1004

   مستجد امير على قنديل على قنديل 1600120210100221 1005

   مستجد انس عبد الرحمن عبد المقصود محمد البرلسى 1600120210100035 1006

   مستجد ايمن محمد عبدالبارى محمد 1600120210100252 1001

   دمستج ايهاب محمد السيد غيطاس جمعه 1600120210100203 1000

   مستجد ء احمد عبد الغفار ابو الفضلعال باسم 1600120210100152 1000

   مستجد جالل خالد عبدالمنصف ابراهيم سعيد 1600120210100101 1100

   مستجد جمال سعد البسطويسى سعد احمد 1600120210100255 1101

   مستجد جمال صبرى جمال جاد 1600120210100333 1102

   مستجد يم اسماعيلن محمد ابراهيحس مزحا 1600120210100026 1103

   مستجد حازم محمود اسماعيل محمود على 1600120210100224 1104

   مستجد حسام محمد محمد مصطفى رمضان 1600120210100060 1105

   مستجد ام محمد منصور احمد اسماعيلسح 1600120210100113 1106

   تجدسم يمهافواد ابريسرى حسام  1600120210100216 1101

   مستجد حسن السيد حسن على المتولى 1600120210100546 1100

   مستجد حسن مصطفى السعيد على عالم 1600120210100311 1100

   مستجد حسنى محمد نبيه على طنش 1600120210100161 1110

   مستجد حسين السعيد حسن حسان 1600120210100110 1111

   مستجد شاسماعيل غبي على حسن محمد هادمح 1600120210100120 1112

   مستجد حمدى مدحت ابراهيم الدسوقى احمد الدقش 1600120210100265 1113

   مستجد خالد حمدى محمد محمد سالم 1600120210100160 1114

   مستجد خالد ضياء محمد فتحى العطار 1600120210100010 1115

   مستجد هابعبدالو ريمح ساتخالد عبدالف 1600120210100101 1116

   مستجد خالد محمد عبد هللا محمد عبدهللا 1600120210100200 1111

   مستجد رامى شفيق منصور درويش 1600120210100141 1110

   مستجد شنبعبد ربه ابو  رشدى محمد على 1600120210100350 1110

   مستجد يدرضا احمد محمد حم 1600120210100351 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 ه القوامتربي
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  احلضور لطالبف كش
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (5جلنة رقن )

رقم 

 جلوس
 االســـــــــــــم الرقم الكــودى

حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم نلت ثبلتسليتوقيع الطب

   مستجد امريحى مصطفى عرضوان محمد  1600120210100220 1121

   مستجد زياد مسعد الحسينى احمد الكردى 1600120210100310 1122

   مستجد سامح طاهر حسن ابوضيف حسن 1600120210100246 1123

   مستجد فودهسامى نبيل محمد الششتاوى  1600120210100120 1124

   مستجد ادرسعد الدين خليفه سعد خليفه عبد الق 1600120210100011 1125

   مستجد سيف عالء حمد عبدالبديع عاشور 1600120210100340 1126

   مستجد شريف عبد الستار عبد العاطى عبد القادر عبد ال 1600120210100201 1121

   مستجد ينالل حسن شهاب الدشهاب الدين حسن ه 1600120210100234 1120

   مستجد عبدالمجيد محمد صالح الدين محمد محى 1600120210100240 1120

   مستجد طارق سليم محمد بسيونى عطيه 1600120210100006 1130

   مستجد طارق عمرو احمد مصطفى عمرو 1600120210100211 1131

   مستجد احىطاهر احمد محمد مختار السم 1600120210100361 1132

   مستجد طه مدحت طه اسماعيل على عكاشه 1600120210100122 1133

   مستجد الحميد يوسف بسيونى ندا دبع دلاع 1600120210100205 1134

   مستجد عبد الرحمن ابو اليزيد عبد الفتاح ابو اليزيد نوار 1600120210100106 1135

   مستجد حسنبد الجواد اسماعيل عبد الرحمن السيد ع 1600120210100242 1136

   مستجد حمد جادعبد الرحمن جاد م 1600120210100316 1131

   مستجد عبد الرحمن جمال ابراهيم دسوقى عوض 1600120210100241 1130

   مستجد عبد الرحمن جميل عبده الزينى 1600120210100100 1130

   مستجد ابو الديار عبد الرحمن خالد احمد على 1600120210100330 1140

   مستجد الشريفعبد الرحمن شريف محمد عبده  1600120210100146 1141

   مستجد عبد الرحمن صالح عبد ربه عبد السميع عبد ربه 1600120210100212 1142

   مستجد عبد الرحمن عبدالرازق فواد احمد الفالوى 1600120210100250 1143

   مستجد على سعد على عوض لرحمنعبد ا 1600120210100230 1144

   مستجد مفوزى محمد ابراهيعبد الرحمن عماد  1600120210100202 1145

   مستجد عبد الرحمن محمد انور عبد هللا الفرجانى 1600120210100210 1146

   مستجد عبد الرحمن محمد عبد السالم محمود عبدالسالم 1600120210100203 1141

   مستجد عبد الرحمن محمد عيد ابراهيم بريقع 1600120210100102 1140

   مستجد يفهلخ ونىيعبد الرحمن محمد منصور بس 1600120210100225 1140

   مستجد عبد الرحمن ياسر حسن محمد زيتون 1600120210100112 1150

 تربيه القوام
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جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (6جلنة رقن )

رقم 

 جلوس
 االســـــــــــــم الرقم الكــودى

حالـة 

 دالقيــ
 مالستإلبلطبلت ثتوقيع ا توقيع الطبلت ثبلتسلين

    مستجد عبد العاطى السعيد اسماعيل مصطفى اسماعيل 1600120210100201 1151

1152 
عبد عبد العزيز عاطف عبد الرحمن عبد المجيد  1600120210100166

 الرحمن
 مستجد

  

   مستجد سيونى االغاعبد الفتاح عبد الباسط عبد الفتاح ب 1600120210100343 1153

   مستجد د هللا جمال عبد النبى محمد حسانينبع 1600120210100131 1154

   مستجد عبد هللا صالح عبد الكريم عبدالكريم غنيم 1600120210100010 1155

   مستجد عبد هللا محمد محمد ابراهيم العناوى 1600120210100031 1156

   تجدسم دالخالق اسماعيل احمدشعبان عب عبدالخالق 1600120210100003 1151

   مستجد عبدالرحمن احمد عبداللطيف السعيد حسن 1600120210100213 1150

   مستجد عبدالرحمن ايمن شرف ابراهيم رزق الفقى 1600120210100201 1150

   مستجد عبدالرحمن جمال سمير جاد العسيلى 1600120210100200 1160

   دتجسم براهيمعبدالرحمن عصام ابراهيم على ا 1600120210100230 1161

   مستجد عبدالرحمن عالء محمد محرم 1600120210100501 1162

   مستجد عبدالرحمن محمود عبد النبى يوسف عبد الحميد 1600120210100223 1163

   مستجد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز حسن 1600120210100320 1164

   جدتمس قبانىعبدهللا اسماعيل رمضان محمد ال 1600120210100032 1165

   مستجد عبدهللا الشربينى ناصف الباز اسماعيل 1600120210100513 1166

   مستجد عبدهللا رضا محروس عبدهللا غازى 1600120210100012 1161

   مستجد عبدهللا رمضان عبدهللا محمود القصاص 1600120210100103 1160

   مستجد هعبدهللا فرج ابراهيم خليف 1600120210100131 1160

   مستجد عبدهللا محمد عبدالحميد احمد العوضى 1600120210100010 1110

   مستجد عبدالهادى محمد عبدالهادى عبد الحميد زايد 1600120210100106 1111

   مستجد عبدالوهاب محمد غازى السيد 1600120210100104 1112

   مستجد عدلى ميمى اسماعيل يوسف يوسف 1600120210100001 1113

   مستجد عزت سعد عزت سعد جاد 1600120210100232 1114

   مستجد عالء ابراهيم ر جب احمد الظريف 1600120210100051 1115

   مستجد حمد البصاللسيد اعالء ا 1600120210100254 1116

   مستجد الحعالء عبدالباسط قطب ابراهيم ص 1600120210100231 1111

   مستجد براهيم ابو اسماعيلمحمد ا معصا عالء 1600120210100025 1110

   مستجد عالء عطيه السيد على مصطفى 1600120210100331 1110

   مستجد بلعلى ابراهيم على ذكى حن 1600120210100000 1100

                                                        
 
 
 

 
 

 تربيه القوام



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  احلضور لطالبف كش
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىسى درالاصل فال

 (7جلنة رقن )

رقم 

 جلوس
 االســـــــــــــم الرقم الكــودى

حالـة 

 القيــد
 لت ثبإلستالمالطب توقيع توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد على احمد على احمد عطية 1600120210100261 1101

   مستجد محمد سعيدعلى السيد على محمد  1600120210100113 1102

   مستجد على ضياء محمد ابوغازى سالمة 1600120210100245 1103

   مستجد على عبد الروف محمد على ابو زيد 1600120210100301 1104

   مستجد على غازى غازى السيد قبيضه 1600120210100226 1105

   مستجد عيد على محمد الصيادام السعلى هم 1600120210100210 1106

   مستجد عمار محمد شحاته عبدربه 1600120210100204 1101

   مستجد عمار محمد عبدالسالم السيد الجمل 1600120210100331 1100

   مستجد عمر السيد خليفة عثمان زعفان 1600120210100015 1100

   مستجد عمر خالد على محمد شليل 1600120210100031 1100

   دجمست ىعمر سامح احمد الشهاو 1600120210100104 1101

   مستجد عمر سامى محمد السيد عمر 1600120210100145 1102

   مستجد عمر عبدالعزيز امين موسى عبدالعزيز 1600120210100205 1103

   مستجد عمر عالء الدين محمد محمود فودة 1600120210100045 1104

   مستجد يدعمر ماهر محمد عبدالحم 1600120210100200 1105

   مستجد عمر محمد كامل عبدالفتاح ابوالعطا 1600120210100310 1106

   مستجد عمر ياسر احمد اليمانى البرجى 1600120210100112 1101

   مستجد عمرو عالء الدين شوقى احمد 1600120210100565 1100

   مستجد صطفى ابو زورعمر حامد معمرو محمد  1600120210100150 1100

   مستجد حمد مطاوع السعيد ابو صالحو مرعم 1600120210100340 1200

   مستجد عمرو نبيل مامون محمود الشرنوبى 1600120210100142 1201

   مستجد عيسى انور حموده خليل قتايه 1600120210100140 1202

   مستجد ى الهنداوىفارس الوليد على حلم 1600120210100216 1203

   مستجد لسميع رمضاناعبد  فارس طارق 1600120210100130 1204

   مستجد فارس عبد الرازق على المعداوى على 1600120210100330 1205

   مستجد البهى داودعبدهللا  فارس محمد 1600120210100002 1206

   دتجمس فارس ياسر عبداللطيف ابوالعنين 1600120210100320 1201

   جدتمس حسين فتحى شيخه حىفت 1600120210100322 1200

   مستجد فتحى هشام فتحى محمد قناوى 1600120210100111 1200

   دتجمس فواد بالل عبداللطيف السيد المكاوى 1600120210100100 1210

 تربيه القوام



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

            األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022اهعى للعام اجل -الثانىالفصل الدراسى 

 (8جلنة رقن )

رقم 

 جلوس
 االســـــــــــــم الرقم الكــودى

 ةالـح

 يــدالق
 توقيع الطبلت ثبإلستالم توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد محمد عبدالرحمن كامل ياسر كامل موسى 1600120210100260 1211

   مستجد كرم احمد كرم عبدالمجيد يوسف 1600120210100341 1212

   مستجد لرازق ابوالعباسكريم اسامه عبدا 1600120210100200 1213

   مستجد كريم انور طلبه ابوشعيشع ابوشعيشع 1600120210100540 1214

   مستجد رمكريم تامر محمد اسماعيل ك 1600120210100002 1215

   مستجد كريم حسنى ابراهيم محمد السيد خليفة 1600120210100335 1216

   مستجد لكيكىكريم حمدى محمد محمد ا 1600120210100021 1211

   مستجد على ابراهيم احمد ابراهيم يمرك 1600120210100321 1210

   مستجد كريم محمد فخرى السيد عمران 1600120210100220 1210

   مستجد كريم ممدوح محمود عبدالحميد 1600120210100324 1220

   مستجد ربيب احمد حجلبيب حسنى ل 1600120210100130 1221

   دمستج لوى مختار محمد بيومى 1600120210100364 1222

   مستجد ماهر مصطفى على عبد الرحمن على 1600120210100102 1223

   مستجد احمد مرجان  مخيمرمجدى عبدهللا 1600120210100562 1224

   مستجد محمد ابراهيم رشوان الديب 1600120210100000 1225

   مستجد كريمعبدهللا عبدالمحمد ابراهيم  1600120210100132 1226

   مستجد محمد ابراهيم محمد ابراهيم على محمد 1600120210100300 1221

   مستجد شبورمحمد احمد احمد عبده  1600120210100144 1220

   مستجد محمد احمد السيد محمود العبد 1600120210100012 1220

   مستجد يدمحمد احمد شحاته ابراهيم سع 1600120210100001 1230

   مستجد عبدالعزيز محمد حسناحمد  محمد 1600120210100260 1231

   مستجد محمد احمد على احمد دياب 1600120210100200 1232

   مستجد محمد احمد محمد امين والى 1600120210100202 1233

   مستجد عبدالعزيزحجازىمحمد احمد محمد شوقى  1600120210100003 1234

   مستجد هدد عبممحمد احمد محمود مح 1600120210100504 1235

   مستجد محمد احمد نور الدين عبد الباقى محمد 1600120210100014 1236

   مستجد محمد اسامه عبد الرزاق عبد السميع على 1600120210100220 1231

   مستجد محمد المنسىمحمد اشرف ابراهيم  1600120210100004 1230

   تجدسم وانشمحمد اشرف صادق احمد ر 1600120210100001 1230

   مستجد محمد اشرف فرحات عبد المعطى حسن 1600120210100201 1240

 يه القوامترب



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

      األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (9جلنة رقن )

رقم 

 جلوس
 االســـــــــــــم الرقم الكــودى

حالـة 

 دالقيــ
 متوقيع الطبلت ثبإلستال توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد محمد اشرف محمد جمعة االصفر 1600120210100010 1241

   مستجد محمد السعيد عبدالغنى عطا القلتاوى 1600120210100361 1242

   مستجد يادمحمد السيد ابراهيم عبدالهادى الص 1600120210100156 1243

   مستجد محمد السيد احمد الطحاوى 1600120210100541 1244

   مستجد محمد السيد احمد عبدالرحيم اى الدين 1600120210100203 1245

   مستجد لسيد عبد العظيم السيد حشيشد امحم 1600120210100161 1246

   مستجد محمد السيد محمد مامون الغندور 1600120210100233 1241

   مستجد حمود بريكلسيد ممحمد ا 1600120210100304 1240

   مستجد بدر ابراهيم محمدايمن  محمد 1600120210100211 1240

   مستجد وحيشمحمد ايمن محمد ابراهيم  1600120210100101 1250

   مستجد محمد ايهاب الكيالنى احمد الكيالنى 1600120210100000 1251

   مستجد رمحمد ايهاب محمود محمد العطا 1600120210100231 1252

   مستجد لسيد البلتاجىاروك بمحمد بسيونى م 1600120210100105 1253

   جدمست محمد تامر رشاد مصطفى البلحى 1600120210100311 1254

   مستجد محمد جمال طه عبدالفتاح ابوبكر 1600120210100100 1255

   مستجد حمود ابراهيمل فتحى ممحمد جما 1600120210100236 1256

   دمستج محمد جمال محسن محمد محمود 1600120210100056 1251

   مستجد محمد حاتم ابراهيم سليمان 1600120210100001 1250

   مستجد محمد حسام الدين حلمى محمد السعيد ابوشعيشع 1600120210100551 1250

   مستجد مبروكمحمد حسن شوقى سعد  1600120210100561 1260

   مستجد محمد حسنين محمد حسنين 1600120210100350 1261

   مستجد محمد خالد على غريب محمد 1600120210100110 1262

   مستجد عبد المجيد محمد خالد وحيد 1600120210100060 1263

   مستجد محمد خطاب بسيونى حميده الغنام 1600120210100215 1264

   مستجد ى عوضمحمد خليفة عبد الحميد عل 1600120210100064 1265

   مستجد لى الطويلهععوض  محمد راضى 1600120210100313 1266

   مستجد محمد ربيع عبد السالم ابوزينه 1600120210100024 1261

   مستجد محمد رجب عبدالوهاب محمد مخلوف 1600120210100160 1260

   مستجد محمد حسنبد السالم محمد رضا ع 1600120210100310 1260

   تجدسم محمد رضا محمد السعيد زعيمه 1600120210100124 1210

 

 

 

 

 

 

 

 تربيه القوام



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

      األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022اجلاهعى للعام  -لثانىالفصل الدراسى ا

 (10جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم بلتسلينتوقيع الطبلت ث

   مستجد محمد سامى ناجى احمد عيسى 1600120210100030 1211

   مستجد محمد سعد مساعد ابوزيد بسيونى 1600120210100125 1212

   مستجد محمد سعد هنداوى ابراهيم جاويش 1600120210100164 1213

   مستجد هيممحمد سمير السيد محمد ابرا 1600120210100130 1214

   مستجد محمد سمير عبدالسالم محمود الغباوى 1600120210100143 1215

   مستجد محمد سمير وجدى شهير السيد 1600120210100552 1216

   مستجد محمد صبرى محمد عبدالعال 1600120210100506 1211

   مستجد محمد صالح الشرنوبى بيومى البسيونى 1600120210100155 1210

   مستجد لعليم نوحمحمد عبد امحمد صالح  1600120210100104 1210

   مستجد حسين الشرقاوىر بق جارمحمد طا 1600120210100566 1200

   مستجد عوض علىمحمد طلعت  1600120210100055 1201

   مستجد محمد طه مصطفى محمد الحنطور 1600120210100020 1202

   مستجد السيد صالح بد عابدمحمد عا 1600120210100550 1203

   مستجد محمد عبد الباسط السيد مرسى مرزه 1600120210100351 1204

   مستجد محمد عبد الجواد قطب عبد الجواد الفيومى 1600120210100001 1205

   مستجد محمد عبد هللا السيد طلبه 1600120210100050 1206

   مستجد د عبد المنعممحمد عبد هللا محم 1600120210100000 1201

   دجمست محمد عبد الناصر عبد المنعم عبد السالم حسن 1600120210100023 1200

   مستجد محمد عبدالعليم فرحات سعد 1600120210100050 1200

   مستجد محمد عبدهللا انور خيرهللا 1600120210100162 1200

   مستجد محمد طاجن محمد عبدالموجود عبدالموجود 1600120210100210 1201

   مستجد محمد عبده حسانين محمد حسانين 1600120210100115 1202

   مستجد محمد عثمان النبوى احمد عثمان 1600120210100323 1203

   مستجد محمد عجمى السيد ابراهيم راضى 1600120210100100 1204

   مستجد محمد عدلى عباس هيكل 1600120210100253 1205

   مستجد ميدابراهيم عبدالحمحمد عزت محمد  1600120210100302 1206

   مستجد عبد القادر سلمان يمهابرا محمد عصام 1600120210100016 1201

   مستجد اد ابراهيمصام رشمحمد ع 1600120210100126 1200

   مستجد محمد عصام محمد عبدالحميد ربيع 1600120210100000 1200

   مستجد محمد عطية عطية حبشى بسيونى 1600120210100204 1300

 
 
 
 

 

 

 تربيه القوام



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

      األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىسى ااردالل صفال

 (11جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى وسجل
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد صابر محمد عالء بركات اسماعيل 1600120210100320 1301

   مستجد محمد على ابوالعينين شريف 1600120210100346 1302

   مستجد ىمحمد على عبدالسميع عل 1600120210100360 1303

   مستجد محمد عمرو السعيد سليمان محمد الدمياطى 1600120210100116 1304

   مستجد الفاره محمد احمدمحمد عوض  1600120210100165 1305

   مستجد محمد فتحى عبدالوهاب ابوالعنين ابراهيم 1600120210100200 1306

   مستجد ىمحمد فتحى محمد ابراهيم الداب 1600120210100134 1301

   مستجد محمد فتحى محمد طه ودن 1600120210100213 1300

   تجدسم محمد فتحى محمود ابوشامه 1600120210100004 1300

   مستجد مد فهمى فوزى نصر غازىحم 1600120210100030 1310

   مستجد عبد الحميد ميالحل محمد كرم محمد عبد 1600120210100106 1311

   مستجد محمد كمال غريب كمال الشرقاوى 1600120210100363 1312

   مستجد محمد لطفى كامل احمد كامل 1600120210100010 1313

   مستجد د احمد السيدمحمد ماهر عبدالموجو 1600120210100336 1314

   دجتمس كومحمد مبروك عبدالاله زكى مبر 1600120210100306 1315

   مستجد حمد محمد محروسس السيد ممحمد محرو 1600120210100355 1316

   مستجد محمد محمد السيد عبد الجواد منسى 1600120210100013 1311

   مستجد محمد محمد عباس صبره رحيم 1600120210100120 1310

   مستجد محمد محمد عبدالعزيز بدير السواق 1600120210100210 1310

   مستجد همحمد محمد فتحى زغاو 1600120210100111 1320

   مستجد محمد محمود السيد فراج احمد 1600120210100210 1321

   مستجد د عزاممحمد محمود السيد محم 1600120210100230 1322

   مستجد محمد محمود محب حجازى 1600120210100116 1323

   مستجد هبلمد طحمحمد محمود م 1600120210100303 1324

   مستجد رسى جبرهللا الحسينى الجزارد ممحم 1600120210100135 1325

   مستجد محمد مصطفى عبدالعزيز عبدهللا الوكيل 1600120210100065 1326

   مستجد سالمابراهيم محمد  محمد موسى محمد 1600120210100121 1321

   جدتسم اسمقمحمد ناصر بدير السيد  1600120210100214 1320

   مستجد حليم محمد الديبر عبدالمحمد نص 1600120210100151 1320

   مستجد محمد وئام محمد عبدالمنصف الصياد 1600120210100206 1330

 
 
 

 
 

       األوىل الفرقة  لطالب كشف احلضور

 بيه القوامتر

 تربيه القوام



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىالدراسى اصل الف
 (12جلنة رقن )

رقم 

 ـمــــــــاالســــ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد محمد وليد صالح السيد حسين 1600120210100003 1331

   مستجد شبكةمحمد وليد صالح عطا على  1600120210100332 1332

   مستجد محمد ياسر رافت ابراهيم محمد 1600120210100061 1333

   مستجد سالمةاد عمر عبده محمد ياسر فو 1600120210100105 1334

   مستجد محمد يسرى احمد محمد عطيه 1600120210100133 1335

   مستجد حامد القاضى محمود ابراهيم 1600120210100141 1336

   مستجد محمود اشرف عبدالستار على 1600120210100000 1331

   دمستج كات عتمانبر دوجوملامحمود انس عبد  1600120210100352 1330

   مستجد محمود جاب هللا يوسف جاب هللا شرابى 1600120210100342 1330

   مستجد امدمحمود حمدى طلحه الشناوى ح 1600120210100163 1340

   مستجد محمود حمدى محمد محمد الدويك 1600120210100511 1341

   دتجمس دداو ميمحمود رضا محمد ابراه 1600120210100006 1342

   مستجد محمود سمير مسعد عباس احمد 1600120210100006 1343

   مستجد محمود صديق عبد الحميد محمد الشافعى 1600120210100042 1344

   مستجد يم رمضانلغفار ابراهمحمود عبد ا 1600120210100221 1345

   دجمست محمود عبداللطيف بلتاجى السيد 1600120210100066 1346

   مستجد محمود على يحى عبدالهادى صالح 1600120210100262 1341

   مستجد محمود عمر عمر عبد الحميد بركات 1600120210100356 1340

   مستجد د الحميد االغامحمود عيد عبد الحليم عب 1600120210100043 1340

   مستجد محمود فرحات السيد الخطيب 1600120210100312 1350

   مستجد احمد السيد احمد عطيه محمد محمود 1600120210100110 1351

   مستجد محمود محمد بخاته محمد موسى 1600120210100100 1352

   مستجد د محمد عبد الحليم اغامومح 1600120210100100 1353

   مستجد محمود محمود حامد حسن على 1600120210100052 1354

   مستجد ىطى االمام السفعل تحمد دومحم 1600120210100102 1355

   مستجد محمود مسعد السيد محمود عبد الوهاب 1600120210100310 1356

   مستجد د محمود علىمحمود وليد كمال محمو 1600120210100105 1351

   مستجد ىمحمود ياسر محمد عبدالمنعم الدغيد 1600120210100511 1350

   جدمست حجازى ناضرف سود يجمامروان  1600120210100015 1350

   مستجد مصطفى ابراهيم على السيد ناصف 1600120210100040 1360

 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

    األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
  م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانى الفصل الدراسى 

 (13جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 ستالمبإلث تلبطلاتوقيع  توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد مصطفى امين عبدالمنعم السيد دياب 1600120210100500 1361

   مستجد ادهمصطفى جمال ابراهيم محمد زي 1600120210100154 1362

   مستجد مصطفى خالد هاشم عبدالحميد احمد 1600120210100100 1363

   دمستج فهيلخ زيزعمصطفى عبد العزيز اسماعيل عبدال 1600120210100040 1364

   مستجد مصطفى على حلمى على بطاح 1600120210100110 1365

   مستجد مصطفى فرج بدير شمس الدين 1600120210100041 1366

   مستجد د الرازق متولى حسنحمود عبمصطفى م 1600120210100300 1361

   مستجد مصطفى محمود مصطفى عبدالخالق زيتون 1600120210100044 1360

   مستجد مصطفى يسرى مبروك محمد شحاتة 1600120210100300 1360

   مستجد معاذ جمال فهمى محمد عيد 1600120210100100 1310

   مستجد ابراهيم شلبىمعتز عبدالنبى مصطفى  1600120210100101 1311

   مستجد ممدوح مصطفى مندوه ابو العز السيد 1600120210100222 1312

   مستجد مهند محمد ابراهيم زرزوره 1600120210100114 1313

   مستجد مهند نجاح ابوالحمد ابوزيد 1600120210100014 1314

   مستجد اهيم احمد حمدى الزاهدابر مومن 1600120210100063 1315

   مستجد مومن فيصل عبد المنعم عبد الحى حسن عبد العال 1600120210100100 1316

   مستجد يم عيد ابراهيم درويشابراهل ئاو 1600120210100211 1311

   مستجد وجدى هانى عبد الشافى عبده الششتاوى 1600120210100150 1310

   مستجد لمقصود عيسىياسين السيد عزيز السيد عبدا 1600120210100354 1310

   مستجد يحى وليد يحى البسطويسى 1600120210100061 1300

   مستجد ابراهيم نصارهيم محمد رابا فسوي 1600120210100001 1301

   مستجد يوسف حسام الدين مصطفى محمد الشرقاوى 1600120210100062 1302

   مستجد يوسف حسام يوسف حسين هاشم 1600120210100551 1303

   مستجد يوسف حماده يوسف الشيخ 1600120210100555 1304

   جدتسم ىفطصيوسف شعبان محمد م 1600120210100260 1305

   مستجد يوسف محمد يوسف محمد خميس 1600120210100050 1306

   مستجد يوسف وائل محمود محمد احمد سعد 1600120210100210 1301

   مستجد رضوان ابو النجا سر يوسفيوسف يا 1600120210100241 1300

   باقى ابراهيم احمد جالل احمد ابو عامر 1600120200100321 1300

   باقى ابراهيم اشرف السعيد السيد الخولى 1600120200100555 1300

 

 

 القوام تربيه



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 االوىلالفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022هعى للعام اجلا -الثانىالفصل الدراسى 

 (14جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

 بلتطلاتوقيع 

 ستالمبإلث

   باقى اهيم محمد ابراهيم فوزى ابو العنينابر 1600120200100302 1392
   باقى عبسابراهيم منير ابوالفتوح د 1600120200100551 1393
   باقى ابراهيم هانى ابراهيم محمد العسيلى 1600120200100105 1394
   باقى بوعيانهاحمد جادهللا على جادهللا ا 1600120200100611 1397
   باقى احمد خضر محمد حلمى ابو عضمه 1600120200100431 1398

د عبد اللطيف اللطيف سعاحمد عبد  1600120200100511 1400
 جمعه

   باقى

   باقى احمد عزت يحى ابوشعيشع يوسف 1600120200101006 1402
   باقى الحى محمد كشافد عب ىحفت احمد 1600120200100430 1404
   باقى حمد محمد عباس عبد الكريم عميرها 1600120200100161 1406
   باقى هللا احمد مصباح احمد مصطفى حسب 1600120200101015 1409
   باقى النشيلىمد على احمد وليد مح 1600120200100602 4741
   باقى دلجواا دبادهم حسن عبد الجواد على ع 1600120200100305 1411
   باقى السالمدبحمد فهمى عف مشرير اس 1600120200101011 1413
   باقى اسالم عادل عاطف خليل حمودة 1600120200100410 1414
   قىبا يد السيد عامرصابر الس االسيد رض 1600120200100320 1416
براهيم ا السيد مصطفى الجوهرى 1600120200100033 1417

 الجوهرى
   باقى

   ىقبا ى ابوالخيرلن عجمال محمد جمال الدي 1600120200100165 1420
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ربيه القوامت



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022اجلاهعى للعام  -الفصل الدراسى الثانى

 (15جلنة رقن )

رقم 

 حالـة القيــد االســـــــــــــم دىالرقم الكــو جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى جمعه محمد محمد محمد عياد 1600120200100404 1421
   باقى حازم ابراهيم رمضان محمد عطيفى 1600120200100410 1423
   باقى حازم على فتحى نعيم 1600120200100435 1424
   باقى حامد احمد حامد خليل 1600120200100201 1425
   باقى لىعن يدباعحسام الدين هالل ربيع  1600120200100300 1426
   باقى قاوىرشحسام عماد مصطفى ال 1600120200100421 1427
   باقى حسام محمد انور شعبان بيومى 1600120200100306 1428

   باقى مادىحسن سعيد حسن سليمان الح 1600120200100012 1429
   باقى ن محمد حسين حسن ريحانحسي 1600120200100310 1430
   باقى السيد ابراهيم محمد احمد لدخا 1600120200100043 1432
   باقى خالد احمد نعمان حسنين 1600120200100400 1433
   باقى اراهيم حسن شتخالد اشرف اب 1600120200100316 1434
   باقى سه عوض هللا زايدحما خالد 1600120200100565 1435
   ىباق رضا يسرى احمد سيد احمد حجازى 1600120200100166 1436
 الحميد رمضان عبد الحميدعبد  انرمض 1600120200100332 1437

 ابو ليله
   ىقبا

   قىاب مود السيد حزين حمدانزياد مح 1600120200100411 1439
   باقى راهيم زقزوقراهيم عطيه اباب دسع 1600120200100550 1440
   باقى صالح حسين عطيه الشوادفى 1600120200100501 1442
صبرى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  1600120200100365 1443

 قاسم
   باقى

   باقى طارق محمد محمد باشا غنام 1600120200100511 1444
   باقى حمد بركاتطلحه محمد عبدالسالم م 1600120200101020 1446
   باقى عامر فتح هللا متولى احمد عطية 1600120200100415 1447

   باقى امد ابو شنبد حمحم خليلد يمعبد الح 1600120200100516 1448
رحمن اشرف محمد عبد الفتاح ال عبد 1600120200100024 1449

 يعقوب
   باقى

من السعيد عبد الحليم عبدالفتاح الرحعبد  1600120200100343 1450
 الدسوقى

   باقى

 

 

 

 

 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو

 بيه القوامتر

 تربيه القوام



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى
 (16جلنة رقن )

رقم 

 قيــدة الـحال االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى عبد الرحمن بسيونى محمد عبدالحافظ 1600120200100406 1452
   باقى عبد الرحمن عاطف عاشور غنيم 1600120200100463 1453
   باقى د ماجوراحم محمدف سوعبد الرحمن ي 1600120200100344 1454
   باقى محمد محمد الشافعى و المجدباعبد هللا  1600120200100520 1455
عبد هللا حماده عبد هللا عبد الفضيل  1600120200100305 1456

 المرشدى
   قىبا

عبد هللا خالد محمد عبد الوهاب  1600120200100356 1457
 السنديونى

   باقى

سالمه ابراهيم السيد على  هللاد عب 1600120200100666 1458
 عاصى

   باقى

   باقى عبد هللا فايز محمد عبده سالم 1600120200100000 1459
   باقى عبد هللا محمد عبد هللا سالمة 1600120200100015 1460
   باقى عبد المنعم ابراهيم عوض محمد 1600120200100100 1461
بدالعزيز عم عالمنعبد عبدالرحمن احمد 1600120200101030 1462

 بوطبلا
   باقى

   باقى لرحمن حمدى عبدالشافى مهياادعب 1600120200100301 1463
   باقى عبدالرحمن رشدى عبدالعزيز عبدالسالم 1600120200100634 1464
   باقى خليل عبدالرحمن صابر محمد السيد 1600120200100460 1465
   ىقبا دير السواقب يزعزالدبماد عع عبدالعزيز 1600120200100644 1467
   باقى السيد عمرل انور امعبدهللا ج 1600120200100400 1468

   باقى ناجى ابوالزينرمضان  عبدهللا 1600120200101003 1469
   باقى ورعبدالوهاب خالد عبد الوهاب عاش 1600120200100536 1471
   باقى عالء حسن محمد حسن يوسف 1600120200100106 1472
   باقى على المهدى على ابو العطا 1600120200100635 1474
   باقى على حامد على حامد الرفاعى 1600120200100045 1475
   باقى فاروق بدر مرسى النجار قطارى عل 1600120200100006 1476
   باقى رانعماد الدين فتح هللا محمد عم 1600120200100304 1477

   باقى لاله ابو هنطشا عبد خليلد محعماد م 1600120200100560 1478
   باقى حامد عمر مرسى دمحمو رعم 1600120200100336 1479
   باقى حسينف محمد عبداللطي هشامعمر  1600120200100111 1480

 

 

 

 

 

 القوام هبيرت لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022اهعى للعام اجل -الفصل الدراسى الثانى
 (17جلنة رقن )

رقم 

 حالـة القيــد ـمــــــــاالســــ الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى م عبد الحليم سعدلسالمه عبد افارس اسا 1600120200100655 1481
   باقى فارس محمد السيد احمد حطب 1600120200100000 1482
   باقى فتحى عصام ادهم عطا هللا السيد 1600120200100316 1483
   باقى كريم احمد عبد العزيز سالم 1600120200100552 1484
   باقى ديونس بسطاوى محموكريم ايمن  1600120200100333 1485
   باقى سيد احمد محمدكريم عبد الناصر  1600120200100345 1486
   باقى كمال فوزى كمال دغيدى 1600120200100305 1487
   باقى اعىالس كمال محمد كمال 1600120200100532 1488

   باقى لماهر رضا عسر خفاجى غزا 1600120200100162 1489
وسف رج بسيونى يمحمد احمد ف 1600120200101020 1490

 رمضان
   باقى

   باقى محمد احمد محمد عبدالفتاح دره 1600120200100300 1491
   باقى يدىمحمد اشرف احمد جن 1600120200100646 1492
   باقى الشاذلى ناجى يد قطبالسمد حم 1600120200100550 1494
   باقى شناوىالمحمد جابر محمد محمد  1600120200100311 1495
   باقى محمد حسن عبد هللا محمد على 1600120200100122 1496
   ىقبا راهيم الشافعىعبدهللا ابمحمد حسنى  1600120200100512 1497
   باقى انمغ دممحمد خالد ابراهيم مح 1600120200100504 1498

   باقى د محمديعمحمد رضا عبدالعزيز الس 1600120200100366 1500
   باقى يونس عبدالجيد منصور سعد محمد 1600120200100641 1501
   باقى ابوالخير ل حامدمحمد طال 1600120200100150 1503
   باقى ه ليلةحق عطيه عطيالمحمد عبد  1600120200100452 1504
   باقى محمد عبدهللا احمد عبد هللا موسى 1600120200100016 1505
   باقى يمغنومحمد مجدى محمدعبد الحميد اب 1600120200100462 1507

   باقى تىيم سالم الغيامحمد محمد ابراه 1600120200100325 1508
   باقى محمد محمد على محمدالجمل 1600120200100044 1509
   باقى الشاملىراهيم د ابالجيعبد محمد محمود 1600120200100020 1510

 

 

 

 

 
 

 تربيه القوام رقة االوىلفلر لطالب اكشف احلضو
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 م2021/2022هعى اللعام اجل -الفصل الدراسى الثانى
 (18جلنة رقن )

رقم 

 حالـة القيــد ـماالســــــــــــ الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   قىاب ودمحم محمد محمود محمد احمد 1600120200100446 4844
   باقى اهدمج دمحم بدالروفعمحمد نشات  1600120200100600 4846
   باقى اللطيف بكيربدمحمد واصف ع 1600120200100631 4847
محمود ابراهيم عبد اللطيف محمد  1600120200100311 4849

 البلتاجى
   باقى

   باقى ل الحايسمحمود احمد خليل خلي 1600120200100314 4841

   باقى محمود السيد محمود دقينش 1600120200100301 4849
حامد المتولى نعم المتولى محمود عبدالم 1600120200100304 4851

 طايله
   باقى

مود محمد محمود محمد محمود حم 1600120200100303 4854
 حجازى

   باقى

   باقى محمود مدحت حسن حسنى الجندى 1600120200100456 4855
مصطفى راغب عبد الفتاح على ابو  1600120200100200 4856

 نالعني
   باقى

   باقى وانعطيه على مرمصطفى شريف  1600120200100544 4857
   باقى د حسينمد محموطارق محفى مصط 1600120200101010 4858
   باقى ده شوقى شاهينى عبفمصط 1600120200100100 4859
   ىقبا كهمركشع دمى السيد محى علطفمص 1600120200100600 4851
   باقى النجار دمصطفى على مصطفى محم 1600120200100454 4851

   باقى مد صالح عبد الحميدمصطفى مح 1600120200100120 4859
مصطفى محمد محمد على محمد  1600120200100441 4861

 النوسانى
   ىباق

   باقى اوعمطه مصطفى محمد مصطفى عبد 1600120200100106 4864
   باقى مصطفى محمود سعد محمود ابو عليوه 1600120200100451 4865
   باقى ان القصبىالدين عطومصطفى نصر 1600120200100665 4866
   باقى معاذ محمد عطيه حبشى بسيونى 1600120200100640 4867
   باقى نادر صبحى عبدالنبى محمد جبريل 1600120200100001 4869
   باقى ى حسينلى عبيللا دمنصر مح 1600120200100106 4861

   باقى صباح الديننورالدين عماد محمد محى  1600120200100410 4869
   باقى مكرييحيى حسن حسين عبد ال 1600120200100422 4874

 

 

 

 
 

 تربية القوام -المادة : ملقررات والثالثة  الثانيةالفرقة طالب  ختلفاتقائوة حضور 
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 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىلفصل الدراسى ا االوىلبالفرقة 
 ( ختلفات23جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   مستجد2س بدهللا عبدالواحد هاللاحمد اسماعيل ع 1600120200100303 2021

   مفروض2س احمد عاطف محمد داود 1600120200101030 2061

   مستجد2س احمد محمد ابو اليزيد محمود الجيار 1600120200100530 2003

   مستجد2س زياد محمد خميس السيد عبدالقادر 1600120200100445 2101

   مستجد2س ابراهيم على الوهيدى عبدهللا اشرف يوسف 1600120200100505 2233

   مستجد2س على سامى السيد حامد البلقاسى 1600120200100603 2245

   مفروض2س على اسامه على محمد السعيد 1600120200101032 2244

   مفروض2س على محمد على الصبرى 1600120200101031 2242

   ضمفرو2س عمار عادل حامد الحجاج 1600120200101035 2256

   مفروض2س محمد على محمد ابراهيم شرابى 1600120200101033 2355

   مفروض2س محمود محمد هاشم ابراهيم هاشم 1600120200101034 2412

   مفروض2س عبدهللا طارق ابراهيم مصطفى سالم 1600120200101036 2236

   مستجد2س بى محمد ابراهيمعبد الن عمر رشدى 1600120200100322 2262

   مستجد2س فارس اشرف عبد الحافظ مصطفى المرسى 1600120200100203 2220

   مستجد2س كمال محمود محمد زيدان 1600120200100222 2222

   مستجد2س مصطفى اسامه السيد هنداوى زبادى 1600120200100442 2426

   مستجد2س االشوحرالدين مصطفى مصطفى ايمن نو 1600120200100660 2420

   مفروض2س مصطفى فرج المعداوى الدومانى 1600120200101032 2436

   مستجد2س احمد اشرف محمد الصغير مصطفى عمر 1600120120100016 2024

باق2س احمد محمد ابراهيم عبد اللطيف نصار 1600120120100341 2423    

باق2س ةطف احمد عبيدمحمد فوزى عا 1600120120100262 2605    

باق2س محمود صبحى السباعى البشبيشى 1600120120100265 2622    

باق2س مصطفى البهى محمد البهى 1600120120100264 2636    

   1من الخارج احمد احمد على عبده 1600120120100322 2650

   1من الخارج محمود القطب ابراهيم محمود يوسف 1600120120100010 2654

4514 
مصطفى على وليد ربيع 1600120120100405 ادارة 3س 

 مستجد
  

 
 

 
 
 
 

 خ التربية الرياضيةتاري األوىل طالب الفرقةاحلضور شفك
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جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانى الفصل الدراسى
 (1جلنة رقن )

 االســـــــــــــم ـودىالكـ الرقم رقم جلوس
حالـة 
 القيــد

 مإلستالتوقيع الطبلت ثب توقيع الطبلت ثبلتسلين

   دتجمس ىكرابراهيم احمد ابراهيم احمد عرجاوى ت 1600120210100034 1001

   مستجد ابراهيم احمد مصطفى سليمان ابوقوره 1600120210100250 1002

   مستجد هيم الدفراوىع غازى ابراابراهيم ربي 1600120210100140 1003

   تجدسم ابراهيم على موسى يوسف الحضرى 1600120210100301 1004

   تجدسم مامعابراهيم محمد ابراهيم عبد الحى  1600120210100110 1005

   مستجد ابراهيم محمد السيد محمد ياسين 1600120210100211 1006

   مستجد بدالعليم غنيمابراهيم محمد ع 1600120210100505 1001

   مستجد ابراهيم محمد عبدالمقصود عيد 1600120210100010 1000

   دجتسم ابراهيم محمد على عبد القوى محمد الناقورى 1600120210100033 1000

   مستجد احمد ابراهيم البيلى عوض االشعل 1600120210100311 1010

   مستجد اهيم احمد البهوتىاحمد ابو الوفا ابر 1600120210100350 1011

   مستجد احمد احمد مدثر محمد احمد عمر 1600120210100000 1012

   مستجد احمد اشرف السعيد زكى رمضان 1600120210100022 1013

   مستجد مد السيد بردليس احمد داودحا 1600120210100011 1014

   دتجمس احمد السيد يوسف السيد حجازى 1600120210100315 1015

   مستجد احمد ايمن عطا هللا الصاوى الخطيب 1600120210100111 1016

   مستجد اب محمد عبد الواحد نصيرايهمد حا 1600120210100002 1011

   مستجد ابطه بسيونى كساحمد بسيونى  1600120210100200 1010

   مستجد احمد تامر عاصم على 1600120210100344 1010

   مستجد احمد تامر هاشم عبدالرازق 1600120210100341 1020

   دتجمس ىوم المحالاحمد جمال احمد ابراهي 1600120210100000 1021

   مستجد احمد هللا احمد جمال احمد عبد 1600120210100204 1022

   مستجد احمد جمال مكرم ابودغيد 1600120210100256 1023

   مستجد نى حسنعبد العزيز بسيواحمد حاتم نبيه  1600120210100030 1024

   مستجد احمد حسن محمد السيد الحايس 1600120210100202 1025

   دتجسم ىاحمد حسن محمد عبدالفتاح احمدالمغاز 1600120210100036 1026

   مستجد احمد حسن مصطفى عبد الحميد عطيان 1600120210100264 1021

   مستجد عليم حافظ علىاحمد حمدى عبدال 1600120210100121 1020

   مستجد احمد خالد عبد الباسط امين عبد هللا 1600120210100111 1020

   دجتسم احمد خليفة ابراهيم محمد ابودسوقى 1600120210100250 1030
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   األوىل الفرقة  بكشف احلضور لطال
 م2021/2022للعام اجلاهعى  الثانىالفصل الدراسى 

 (2جلنة رقن )

رقم 
 ـــــــــمــــاالس الرقم الكــودى جلوس

حالـة 
 القيــد

 بإلستالمتوقيع الطبلت ث توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد احمد رائد عبدالحى احمد سالم المغازى 1600120210100325 1031

   مستجد د عمر على احمد محمودراش احمد 1600120210100103 1032

   مستجد احمد رماح عبد الفتاح محمد حجازى 1600120210100206 1033

   مستجد احمد سعد السيد عمر 1600120210100215 1034

   مستجد د عامر علىمحان اشعب احمد 1600120210100153 1035

   مستجد عىشافامد العم حالمند بع احمد صالح 1600120210100330 1036

   مستجد احمد صبحى عبدالحميد ابوالمعاطى طايلة 1600120210100314 1031

   مستجد احمد صفوت السيد رجب الحجرى 1600120210100101 1030

   تجدسم ه محموداحمد طارق عطي 1600120210100540 1030

   تجدسم جىطبلا ر احمدعبدالقاداحمد طه  1600120210100353 1040

   مستجد احمد عبد السالم مصطفى عبد الرحمن 1600120210100201 1041

   مستجد ف السيد السعيدد اللطياحمد عب 1600120210100321 1042

   مستجد مد رزقاحمد عدلى مح 1600120210100305 1043

   مستجد ماحمد على احمد محمود عبد المنع 1600120210100136 1044

   مستجد لى حلمى على بطاحد عاحم 1600120210100150 1045

   دمستج احمد مجدى عبدالمقصود محمد ابوشوش 1600120210100334 1046

   مستجد احمد محرم كمال رمضان قاسم 1600120210100212 1041

   مستجد احمد صنقرابراهيم  مد محمدحا 1600120210100201 1040

   مستجد جمعة عبدالحميدسيد د المحم داحم 1600120210100004 1040

   مستجد احمد محمد بركات احمد منصور 1600120210100101 1050

   مستجد احمد محمد جمال فتحى حسان 1600120210100011 1051

   دجمست واقىمحمد ربيع على الع مداح 1600120210100123 1052

   دجتسم دزق عبدالحمياحمد محمد ر 1600120210100560 1053

   مستجد احمد محمد زكى محمد السباعى 1600120210100251 1054

   مستجد ىاحمد محمد سليمان الخول 1600120210100206 1055

   مستجد احمد محمد سمير محمد 1600120210100556 1056

   مستجد داوى راجحعاشور هن مد محمدحا 1600120210100021 1051

   مستجد ن متولىسميع رمضاد الد عبمحم داحم 1600120210100020 1050

   مستجد احمد محمد عبد المنعم عبد الرحمن القصاص 1600120210100345 1050

   مستجد احمد محمد عبدالنبى السيد احمد 1600120210100110 1060
 

 
 
 
 
 

 ضية اريتاريخ التربية ال
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       وىل ألارقة لفا كشف احلضور لطالب
 م2021/2022 اجلاهعىللعام  الثانىالفصل الدراسى 

 (3جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم ىرقم الكــودلا جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم توقيع الطبلت ثبلتسلين

    تجدسم احمد محمد عطاهللا عطيه عطاهللا 1600120210100060 1061

    مستجد د عبدالخالقمحاحمد محمد عنتر م 1600120210100510 1062

    دمستج ايدبو عزى افو دماحمد مح 1600120210100020 1063

    مستجد احمد محمد محمد مسعد شوشة 1600120210100362 1064

   مستجد د مسعد خطاب محمدمحم احمد 1600120210100040 1065

   مستجد م حسيناحمد محمود زكى ابراهي 1600120210100243 1066

   دجتمس بدالحميد عليوهد شحاته عاحمد محمو 1600120210100013 1061

   مستجد احمد محمود عبد الحميد مصطفى صبره 1600120210100041 1060

   مستجد صطفى العربىاحمد مصطفى سالم م 1600120210100046 1060

   مستجد انى السيد فتح هللا غازىد هاحم 1600120210100366 1010

   مستجد  عبدهللا سعفاناحمد هانى عبدهللا 1600120210100005 1011

   مستجد مد وليد ابراهيم جمال الدينحا 1600120210100005 1012

   مستجد احمد يوسف عنتر الحسينى 1600120210100251 1013

   مستجد لخولىادهم حازم جابر محمد ا 1600120210100016 1014

   دمستج ى السيد حمادى المتولحتادهم عمر ف 1600120210100340 1015

   مستجد مرعى ىد وجيه عرجاومحم همدا 1600120210100151 1016

   مستجد ادهم مصطفى يونس المتولى االطير 1600120210100365 1011

   مستجد اسامة امين حسن محمد رمضان 1600120210100115 1010

   مستجد اتىولى محسوب محمد المصطف اسامة 1600120210100240 1010

   مستجد لروفدابع اسامه خيرى منصور 1600120210100261 1000

   مستجد اسالم عبدالحميد محمد موسى المالح 1600120210100563 1001

   مستجد عبد العظيم عبد العزيز معوض محمد اسالم 1600120210100054 1002

   مستجد حامدوق معروف اسالم مرز 1600120210100326 1003

   دتجسم عيل محمد احمد محمد شحاتهمااس 1600120210100114 1004

   مستجد اشرف سمير ابراهيم صالح نجا 1600120210100140 1005

   مستجد زيدان اشرف محمود احمد محمد 1600120210100005 1006

   مستجد عيدم محمد ساكرم حاز 1600120210100053 1001

   مستجد د فرج السيدمحم اكرم 1600120210100200 1000

   مستجد ىحالجارور منص فرج مدحم السعيد 1600120210100235 1000

   مستجد السيد ابراهيم السيد عبداللطيف على 1600120210100514 1000

 ضية اريتاريخ التربية ال



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

         األوىل الفرقة  لطالب كشف احلضور
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -نىثاالالفصل الدراسى 

 (4جلنة رقن )

 ــــماالســـــــــ الرقم الكــودى رقم جلوس
حالـة 

 القيــد
 المتطبلت ثبإلسالع قيتو نيتوقيع الطبلت ثبلتسل

   مستجد السيد حمودة فتحى ابراهيم شليل 1600120210100205 1001

   مستجد جوهرىالسيد رضا السيد ابراهيم ال 1600120210100266 1002

   مستجد رحمنلاالسيد عادل السيد احمد محمد عبد 1600120210100360 1003

   دمستج طيهلى عود ععبملاالسيد محمود عبد 1600120210100160 1004

   مستجد امير على قنديل على قنديل 1600120210100221 1005

   مستجد البرلسىمن عبد المقصود محمد د الرحانس عب 1600120210100035 1006

   دجمست ايمن محمد عبدالبارى محمد 1600120210100252 1001

   دتجمس هعايهاب محمد السيد غيطاس جم 1600120210100203 1000

   مستجد باسم عالء احمد عبد الغفار ابو الفضل 1600120210100152 1000

   دتجمس ف ابراهيم سعيدعبدالمنص جالل خالد 1600120210100101 1100

   مستجد لبسطويسى سعد احمدسعد اجمال  1600120210100255 1101

   مستجد جمال صبرى جمال جاد 1600120210100333 1102

   مستجد ن محمد ابراهيم اسماعيلحسي محاز 1600120210100026 1103

   تجدسم حازم محمود اسماعيل محمود على 1600120210100224 1104

   جدمست حسام محمد محمد مصطفى رمضان 1600120210100060 1105

   مستجد د اسماعيلمنصور احممد حمحسام  1600120210100113 1106

   مستجد يمهى فواد ابرارسم يحسا 1600120210100216 1101

   مستجد حسن السيد حسن على المتولى 1600120210100546 1100

   مستجد محسن مصطفى السعيد على عال 1600120210100311 1100

   مستجد حسنى محمد نبيه على طنش 1600120210100161 1110

   مستجد حسين السعيد حسن حسان 1600120210100110 1111

   مستجد ه على حسن محمد اسماعيل غبيشادمح 1600120210100120 1112

   مستجد حمد الدقشحمدى مدحت ابراهيم الدسوقى ا 1600120210100265 1113

   مستجد سالم خالد حمدى محمد محمد 1600120210100160 1114

   مستجد العطارمحمد فتحى خالد ضياء  1600120210100010 1115

   مستجد هابح سمير عبدالواخالد عبدالفت 1600120210100101 1116

   مستجد خالد محمد عبد هللا محمد عبدهللا 1600120210100200 1111

   مستجد فيق منصور درويشى شرام 1600120210100141 1110

   تجدسم ربه ابو شنب رشدى محمد على عبد 1600120210100350 1110

   مستجد حميدد محمرضا احمد  1600120210100351 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 ضية اريتاريخ التربية ال



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (5جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
ة لـحا

 القيــد
 مثبإلستال تلتوقيع الطب توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد امرع ىفطرضوان محمد يحى مص 1600120210100220 1121

   مستجد زياد مسعد الحسينى احمد الكردى 1600120210100310 1122

   مستجد يف حسنضحسن ابو سامح طاهر 1600120210100246 1123

   مستجد نبيل محمد الششتاوى فوده مىسا 1600120210100120 1124

   دجتمس سعد الدين خليفه سعد خليفه عبد القادر 1600120210100011 1125

   مستجد سيف عالء حمد عبدالبديع عاشور 1600120210100340 1126

   مستجد العبد  د القادرلعاطى عبشريف عبد الستار عبد ا 1600120210100201 1121

   دجمست شهاب الدين حسن هالل حسن شهاب الدين 1600120210100234 1120

   مستجد محمدد يجمصالح الدين محمد محى عبدال 1600120210100240 1120

   مستجد طارق سليم محمد بسيونى عطيه 1600120210100006 1130

   مستجد مروى عحمد مصطفطارق عمرو ا 1600120210100211 1131

   مستجد حمد محمد مختار السماحىر اطاه 1600120210100361 1132

   مستجد طه مدحت طه اسماعيل على عكاشه 1600120210100122 1133

   مستجد الحميد يوسف بسيونى ندا عبد دلاع 1600120210100205 1134

   مستجد نوار و اليزيدلفتاح ابعبد الرحمن ابو اليزيد عبد ا 1600120210100106 1135

   دجتسم عبد الرحمن السيد عبد الجواد اسماعيل حسن 1600120210100242 1136

   جدمست دعبد الرحمن جاد محمد جا 1600120210100316 1131

   مستجد عبد الرحمن جمال ابراهيم دسوقى عوض 1600120210100241 1130

   مستجد ينىالز ميل عبدهعبد الرحمن ج 1600120210100100 1130

   مستجد الرحمن خالد احمد على ابو الديارد عب 1600120210100330 1140

   دتجسم عبد الرحمن شريف محمد عبده الشريف 1600120210100146 1141

   مستجد عبد الرحمن صالح عبد ربه عبد السميع عبد ربه 1600120210100212 1142

   مستجد رازق فواد احمد الفالوىبدالمن عالرحعبد  1600120210100250 1143

   دجتسم عبد الرحمن على سعد على عوض 1600120210100230 1144

   مستجد يمبراها دمحعبد الرحمن عماد فوزى م 1600120210100202 1145

   مستجد عبد الرحمن محمد انور عبد هللا الفرجانى 1600120210100210 1146

   جدمست محمد عبد السالم محمود عبدالسالم لرحمنعبد ا 1600120210100203 1141

   مستجد عابراهيم بريق ديععبد الرحمن محمد  1600120210100102 1140

   مستجد خليفه ونىصور بسينمد من مححمرلاعبد  1600120210100225 1140

   مستجد عبد الرحمن ياسر حسن محمد زيتون 1600120210100112 1150

 ضية اريتربية اللا ختاري



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  بطالضور لكشف احل
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -انىالثالفصل الدراسى 

 (6جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم ىدم الكــورقال جلوس
حالـة 

 القيــد
 المستطبلت ثبإلع التوقي نيلستوقيع الطبلت ثبلت

    مستجد عبد العاطى السعيد اسماعيل مصطفى اسماعيل 1600120210100201 1151

1152 
حمن عبد المجيد عبد عبد العزيز عاطف عبد الر 1600120210100166

 منالرح
 مستجد

  

   مستجد د الفتاح عبد الباسط عبد الفتاح بسيونى االغابع 1600120210100343 1153

   مستجد عبد هللا جمال عبد النبى محمد حسانين 1600120210100131 1154

   مستجد ملكريم عبدالكريم غنيعبد ا صالح عبد هللا 1600120210100010 1155

   مستجد اوىعبد هللا محمد محمد ابراهيم العن 1600120210100031 1156

   مستجد داحم يلعامعبدالخالق شعبان عبدالخالق اس 1600120210100003 1151

   مستجد عبدالرحمن احمد عبداللطيف السعيد حسن 1600120210100213 1150

   مستجد دالرحمن ايمن شرف ابراهيم رزق الفقىبع 1600120210100201 1150

   مستجد يلىسعمير جاد العبدالرحمن جمال س 1600120210100200 1160

   دتجمس راهيمى ابم علهياربعبدالرحمن عصام ا 1600120210100230 1161

   مستجد عبدالرحمن عالء محمد محرم 1600120210100501 1162

   مستجد دن محمود عبد النبى يوسف عبد الحميلرحمعبدا 1600120210100223 1163

   مستجد حسن عبدالعزيز عبدالعزيز احمد 1600120210100320 1164

   جدمست بانىالق محمدن اضمعبدهللا اسماعيل ر 1600120210100032 1165

   مستجد عبدهللا الشربينى ناصف الباز اسماعيل 1600120210100513 1166

   مستجد عبدهللا رضا محروس عبدهللا غازى 1600120210100012 1161

   مستجد القصاص دوبدهللا محمعبدهللا رمضان ع 1600120210100103 1160

   مستجد ليفهيم خاهرباعبدهللا فرج  1600120210100131 1160

   مستجد عبدهللا محمد عبدالحميد احمد العوضى 1600120210100010 1110

   مستجد زايد عبدالهادى محمد عبدالهادى عبد الحميد 1600120210100106 1111

   مستجد سيدلامحمد غازى عبدالوهاب  1600120210100104 1112

   مستجد سفف يويوس لعدلى ميمى اسماعي 1600120210100001 1113

   مستجد عزت سعد عزت سعد جاد 1600120210100232 1114

   مستجد ب احمد الظريفاهيم ر جابر عالء 1600120210100051 1115

   مستجد عالء السيد احمد البصال 1600120210100254 1116

   مستجد عالء عبدالباسط قطب ابراهيم صالح 1600120210100231 1111

   مستجد براهيم ابو اسماعيلم محمد اعصاعالء  1600120210100025 1110

   دتجمس على مصطفىعالء عطيه السيد  1600120210100331 1110

   مستجد ى ذكى حنبلاهيم علعلى ابر 1600120210100000 1100

                                                        
 
 
 

 
 

  ضيةاريتاريخ التربية ال



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

        وىلألا ةقرالف كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىسى درالاصل الف

 (7جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم دىالرقم الكــو جلوس
حالـة 

 يــدالق
 توقيع الطبلت ثبإلستالم ينتوقيع الطبلت ثبلتسل

   مستجد ةيعلى احمد على احمد عط 1600120210100261 1101

   مستجد سعيدد محمعلى السيد على محمد  1600120210100113 1102

   مستجد على ضياء محمد ابوغازى سالمة 1600120210100245 1103

   جدمست لى ابو زيدروف محمد ععلى عبد ال 1600120210100301 1104

   مستجد قبيضه على غازى غازى السيد 1600120210100226 1105

   مستجد على همام السعيد على محمد الصياد 1600120210100210 1106

   مستجد عمار محمد شحاته عبدربه 1600120210100204 1101

   مستجد لعمار محمد عبدالسالم السيد الجم 1600120210100331 1100

   مستجد عمر السيد خليفة عثمان زعفان 1600120210100015 1100

   مستجد ر خالد على محمد شليلمع 1600120210100031 1100

   دجمست حمد الشهاوىاامح ر سمع 1600120210100104 1101

   دتجمس عمر سامى محمد السيد عمر 1600120210100145 1102

   مستجد دالعزيزعبدالعزيز امين موسى عبر عم 1600120210100205 1103

   مستجد حمد محمود فودةالدين م عمر عالء 1600120210100045 1104

   دتجمس ديعمر ماهر محمد عبدالحم 1600120210100200 1105

   مستجد عمر محمد كامل عبدالفتاح ابوالعطا 1600120210100310 1106

   مستجد برجىد اليمانى العمر ياسر احم 1600120210100112 1101

   مستجد مدعمرو عالء الدين شوقى اح 1600120210100565 1100

   مستجد عمرو محمد عمر حامد مصطفى ابو زور 1600120210100150 1100

   مستجد حمد مطاوع السعيد ابو صالحو مرعم 1600120210100340 1200

   مستجد شرنوبىعمرو نبيل مامون محمود ال 1600120210100142 1201

   مستجد عيسى انور حموده خليل قتايه 1600120210100140 1202

   مستجد فارس الوليد على حلمى الهنداوى 1600120210100216 1203

   مستجد لسميع رمضاناعبد فارس طارق  1600120210100130 1204

   مستجد المعداوى علىلرازق على فارس عبد ا 1600120210100330 1205

   مستجد رس محمد عبدهللا البهى داوداف 1600120210100002 1206

   مستجد ابوالعنينداللطيف بعفارس ياسر  1600120210100320 1201

   جدمست شيخه تحىين فسح ىحفت 1600120210100322 1200

   دمستج فتحى هشام فتحى محمد قناوى 1600120210100111 1200

   مستجد مكاوىل عبداللطيف السيد البال فواد 1600120210100100 1210

 ضية اريالالتربية  ختاري



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

             األوىلالفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىسى ارالفصل الد

 (8جلنة رقن )

 ـــــــــمــســاال ىالرقم الكــود رقم جلوس
 ةالـح

 يــدالق
 ع الطبلت ثبإلستالمقيتو توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد مد عبدالرحمنى محموس سر كاملكامل يا 1600120210100260 1211

   مستجد كرم احمد كرم عبدالمجيد يوسف 1600120210100341 1212

   دتجمس ساكريم اسامه عبدالرازق ابوالعب 1600120210100200 1213

   مستجد بوشعيشعكريم انور طلبه ابوشعيشع ا 1600120210100540 1214

   مستجد رمكمد اسماعيل كريم تامر مح 1600120210100002 1215

   مستجد لسيد خليفةراهيم محمد اكريم حسنى اب 1600120210100335 1216

   مستجد كريم حمدى محمد محمد الكيكى 1600120210100021 1211

   مستجد على ابراهيم احمد ابراهيم يمرك 1600120210100321 1210

   مستجد نكريم محمد فخرى السيد عمرا 1600120210100220 1210

   مستجد دكريم ممدوح محمود عبدالحمي 1600120210100324 1220

   مستجد حسنى لبيب احمد حجر بيلب 1600120210100130 1221

   دمستج محمد بيومى ختارى مول 1600120210100364 1222

   مستجد عبد الرحمن على طفى علىماهر مص 1600120210100102 1223

   مستجد مر احمد مرجانهللا مخيمجدى عبد 1600120210100562 1224

   دمستج محمد ابراهيم رشوان الديب 1600120210100000 1225

   دمستج ميركمحمد ابراهيم عبدهللا عبدال 1600120210100132 1226

   مستجد يم على محمدمحمد ابراهيم محمد ابراه 1600120210100300 1221

   مستجد ورشب بدهد احمد عمحمد احم 1600120210100144 1220

   مستجد د العبدالسيد محمومحمد احمد  1600120210100012 1220

   مستجد محمد احمد شحاته ابراهيم سعيد 1600120210100001 1230

   مستجد عبدالعزيز محمد حسناحمد  محمد 1600120210100260 1231

   مستجد محمد احمد على احمد دياب 1600120210100200 1232

   مستجد محمد احمد محمد امين والى 1600120210100202 1233

   مستجد دالعزيزحجازىد شوقى عبمحمحمد احمد م 1600120210100003 1234

   مستجد هدد عبد محمود محممحد امحم 1600120210100504 1235

   مستجد محمد احمد نور الدين عبد الباقى محمد 1600120210100014 1236

   مستجد محمد اسامه عبد الرزاق عبد السميع على 1600120210100220 1231

   مستجد محمد المنسىابراهيم  محمد اشرف 1600120210100004 1230

   تجدسم واندق احمد رشصاشرف ا دمحم 1600120210100001 1230

   مستجد شرف فرحات عبد المعطى حسند امحم 1600120210100201 1240

 ضية اريتاريخ التربية ال



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

      األوىل  الفرقة طالبكشف احلضور ل
 م2021/2022عى للعام اجلاه -الثانىالفصل الدراسى 

 (9جلنة رقن )

رقم 

 ـــــــــمــــاالس الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 مبإلستالت ثلطبلا عيقتو توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد محمد اشرف محمد جمعة االصفر 1600120210100010 1241

   مستجد لغنى عطا القلتاوىعيد عبدالسمحمد ا 1600120210100361 1242

   تجدسم محمد السيد ابراهيم عبدالهادى الصياد 1600120210100156 1243

   جدمست ىمحمد السيد احمد الطحاو 1600120210100541 1244

   مستجد حمد عبدالرحيم اى الدينلسيد امحمد ا 1600120210100203 1245

   مستجد السيد حشيشعبد العظيم د محمد السي 1600120210100161 1246

   مستجد محمد السيد محمد مامون الغندور 1600120210100233 1241

   مستجد محمد السيد محمود بريك 1600120210100304 1240

   مستجد هيم محمدبدر ابراايمن  محمد 1600120210100211 1240

   جدتسم محمد ايمن محمد ابراهيم وحيش 1600120210100101 1250

   مستجد نى احمد الكيالنىمحمد ايهاب الكيال 1600120210100000 1251

   مستجد مد ايهاب محمود محمد العطارحم 1600120210100231 1252

   مستجد لسيد البلتاجىاروك بسيونى مب مدمح 1600120210100105 1253

   مستجد محمد تامر رشاد مصطفى البلحى 1600120210100311 1254

   مستجد وبكرمحمد جمال طه عبدالفتاح اب 1600120210100100 1255

   مستجد اهيممحمود ابر ىحمحمد جمال فت 1600120210100236 1256

   دمستج محمودد محم محسنل امجمحمد  1600120210100056 1251

   مستجد محمد حاتم ابراهيم سليمان 1600120210100001 1250

   مستجد حسام الدين حلمى محمد السعيد ابوشعيشع مدمح 1600120210100551 1250

   مستجد كمحمد حسن شوقى سعد مبرو 1600120210100561 1260

   جدمست نمحمد حسنين محمد حسني 1600120210100350 1261

   مستجد ى غريب محمدالد علمحمد خ 1600120210100110 1262

   مستجد جيدلممحمد خالد وحيد عبد ا 1600120210100060 1263

   مستجد ده الغنامبسيونى حميمحمد خطاب  1600120210100215 1264

   مستجد محمد خليفة عبد الحميد على عوض 1600120210100064 1265

   دتجمس لى الطويلهععوض محمد راضى  1600120210100313 1266

   مستجد محمد ربيع عبد السالم ابوزينه 1600120210100024 1261

   مستجد وفمحمد رجب عبدالوهاب محمد مخل 1600120210100160 1260

   مستجد الم محمد حسنسلمحمد رضا عبد ا 1600120210100310 1260

   تجدسم مهزعي سعيدد المحم امحمد رض 1600120210100124 1210

 

 

 

 

 

 

 

 ضية ارييخ التربية التار



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

      األوىل الفرقة  احلضور لطالبف كش
 م2021/2022ى للعام اجلاهع -لثانىالفصل الدراسى ا

 (10جلنة رقن )

رقم 

 ـــــــــــمســاال الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 ستالملت ثبإلبطتوقيع ال توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد عيسىد محامحمد سامى ناجى  1600120210100030 1211

   مستجد محمد سعد مساعد ابوزيد بسيونى 1600120210100125 1212

   مستجد راهيم جاويشهنداوى ابمحمد سعد  1600120210100164 1213

   مستجد محمد سمير السيد محمد ابراهيم 1600120210100130 1214

   تجدسم محمد سمير عبدالسالم محمود الغباوى 1600120210100143 1215

   مستجد محمد سمير وجدى شهير السيد 1600120210100552 1216

   مستجد لبدالعاى محمد عمحمد صبر 1600120210100506 1211

   مستجد محمد صالح الشرنوبى بيومى البسيونى 1600120210100155 1210

   مستجد محمد صالح محمد عبد العليم نوح 1600120210100104 1210

   مستجد حسين الشرقاوىر ق جابرمحمد طا 1600120210100566 1200

   مستجد محمد طلعت عوض على 1600120210100055 1201

   مستجد حنطورمحمد طه مصطفى محمد ال 1600120210100020 1202

   مستجد حلمحمد عابد عابد السيد صا 1600120210100550 1203

   مستجد رزهسى ممر ديمحمد عبد الباسط الس 1600120210100351 1204

   مستجد محمد عبد الجواد قطب عبد الجواد الفيومى 1600120210100001 1205

   دمستج محمد عبد هللا السيد طلبه 1600120210100050 1206

   دجمست محمد عبد هللا محمد عبد المنعم 1600120210100000 1201

   دجمست حسنالم الس عبد ممحمد عبد الناصر عبد المنع 1600120210100023 1200

   مستجد محمد عبدالعليم فرحات سعد 1600120210100050 1200

   مستجد انور خيرهللا بدهللامحمد ع 1600120210100162 1200

   مستجد محمد عبدالموجود عبدالموجود محمد طاجن 1600120210100210 1201

   جدمست نمحمد عبده حسانين محمد حساني 1600120210100115 1202

   مستجد محمد عثمان النبوى احمد عثمان 1600120210100323 1203

   مستجد براهيم راضىجمى السيد اد عمحم 1600120210100100 1204

   مستجد محمد عدلى عباس هيكل 1600120210100253 1205

   مستجد محمد عزت محمد ابراهيم عبدالحميد 1600120210100302 1206

   مستجد عبد القادر سلمان يمابراه محمد عصام 1600120210100016 1201

   مستجد هيممحمد عصام رشاد ابرا 1600120210100126 1200

   مستجد ربيع مد عبدالحميدمحمد عصام مح 1600120210100000 1200

   مستجد يونىة حبشى بسيطمحمد عطية ع 1600120210100204 1300

 
 
 
 

 

 

 ضية اريتاريخ التربية ال



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       وىلألا ةقرالف كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىسى اارالدل فصال

 (11جلنة رقن )

رقم 

 ـــــــــــــمساال الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 ــدالقي
 توقيع الطبلت ثبإلستالم تسلينتوقيع الطبلت ثبل

   مستجد صابر ليمحمد عالء بركات اسماع 1600120210100320 1301

   مستجد فشري يننيعمحمد على ابوال 1600120210100346 1302

   مستجد محمد على عبدالسميع على 1600120210100360 1303

   مستجد اطىالدمي يد سليمان محمدمحمد عمرو السع 1600120210100116 1304

   مستجد محمد عوض محمد احمد الفاره 1600120210100165 1305

   تجدسم ميهمحمد فتحى عبدالوهاب ابوالعنين ابرا 1600120210100200 1306

   مستجد محمد فتحى محمد ابراهيم الدابى 1600120210100134 1301

   مستجد طه ودن محمد فتحى محمد 1600120210100213 1300

   مستجد محمد فتحى محمود ابوشامه 1600120210100004 1300

   مستجد محمد فهمى فوزى نصر غازى 1600120210100030 1310

   مستجد عبد الحميد مالحليمحمد عبد  رمك مدمح 1600120210100106 1311

   مستجد وىب كمال الشرقامحمد كمال غري 1600120210100363 1312

   مستجد محمد لطفى كامل احمد كامل 1600120210100010 1313

   مستجد د احمد السيدوجمحمد ماهر عبدالمو 1600120210100336 1314

   دجمست كمبروزكى اله بدالع كورمحمد مب 1600120210100306 1315

   مستجد روسمحمد محروس السيد محمد محمد مح 1600120210100355 1316

   مستجد اد منسىسيد عبد الجومحمد محمد ال 1600120210100013 1311

   مستجد ميمحمد محمد عباس صبره رح 1600120210100120 1310

   مستجد واقالس يردب محمد محمد عبدالعزيز 1600120210100210 1310

   مستجد محمد محمد فتحى زغاوه 1600120210100111 1320

   مستجد يد فراج احمدمحمد محمود الس 1600120210100210 1321

   مستجد محمد محمود السيد محمد عزام 1600120210100230 1322

   مستجد محمد محمود محب حجازى 1600120210100116 1323

   مستجد هبمد طلمد محمود مححم 1600120210100303 1324

   مستجد نى الجزارمحمد مرسى جبرهللا الحسي 1600120210100135 1325

   مستجد بدالعزيز عبدهللا الوكيلصطفى عمحمد م 1600120210100065 1326

   مستجد حمد سالمابراهيم م دممحمد موسى مح 1600120210100121 1321

   جدتسم اسمير السيد قبداصر ن دمحم 1600120210100214 1320

   مستجد يبمحمد نصر عبدالحليم محمد الد 1600120210100151 1320

   مستجد لصيادد عبدالمنصف امحمد وئام محم 1600120210100206 1330

 
 
 

 
 

 ضية اريتاريخ التربية ال       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب

 ضية اريتاريخ التربية ال



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىفصل الدراسى الا
 (12ن )جلنة رق

رقم 

 ـمـــــــاالســـــ ىــودالك مالرق جلوس
حالـة 

 القيــد
 طبلت ثبإلستالمع التوقي توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد صالح السيد حسينوليد محمد  1600120210100003 1331

   مستجد محمد وليد صالح عطا على شبكة 1600120210100332 1332

   تجدسم براهيم محمدر رافت امحمد ياس 1600120210100061 1333

   مستجد محمد ياسر فواد عمر عبده سالمة 1600120210100105 1334

   مستجد د عطيهمحمد يسرى احمد محم 1600120210100133 1335

   مستجد محمود ابراهيم حامد القاضى 1600120210100141 1336

   مستجد محمود اشرف عبدالستار على 1600120210100000 1331

   مستجد كات عتمانبر لموجودس عبد اد انمحمو 1600120210100352 1330

   مستجد محمود جاب هللا يوسف جاب هللا شرابى 1600120210100342 1330

   مستجد محمود حمدى طلحه الشناوى حامد 1600120210100163 1340

   مستجد د محمد الدويكى محمدممحمود ح 1600120210100511 1341

   دتجمس م داودمد ابراهيمحرضا د ومحم 1600120210100006 1342

   مستجد دسعد عباس احممحمود سمير م 1600120210100006 1343

   مستجد د صديق عبد الحميد محمد الشافعىمومح 1600120210100042 1344

   مستجد رمضان ميمحمود عبد الغفار ابراه 1600120210100221 1345

   دمستج يدالس تاجىبل فيمحمود عبداللط 1600120210100066 1346

   مستجد صالح محمود على يحى عبدالهادى 1600120210100262 1341

   مستجد عبد الحميد بركاتعمر عمر ود محم 1600120210100356 1340

   مستجد اغمحمود عيد عبد الحليم عبد الحميد اال 1600120210100043 1340

   دتجمس بطيخلامحمود فرحات السيد  1600120210100312 1350

   مستجد محمود محمد احمد السيد احمد عطيه 1600120210100110 1351

   مستجد حمد موسىم د بخاتهمحمود محم 1600120210100100 1352

   مستجد محمود محمد عبد الحليم اغا 1600120210100100 1353

   مستجد على محمود محمود حامد حسن 1600120210100052 1354

   مستجد طىى االمام السفعل حتد مدمحمو 1600120210100102 1355

   مستجد محمود مسعد السيد محمود عبد الوهاب 1600120210100310 1356

   مستجد محمود وليد كمال محمود محمود على 1600120210100105 1351

   مستجد ىمحمود ياسر محمد عبدالمنعم الدغيد 1600120210100511 1350

   مستجد حجازى ناضرف سمجد يومروان ا 1600120210100015 1350

   مستجد مصطفى ابراهيم على السيد ناصف 1600120210100040 1360

 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

    األوىل الفرقة  لطالب حلضوركشف ا
   م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (13جلنة رقن )

رقم 

 ســـــــــــــمالا كــودىال مالرق جلوس
حالـة 

 القيــد
 ستالمبإلثبلت لطتوقيع ا لينبلتسث تلبتوقيع الط

   مستجد مصطفى امين عبدالمنعم السيد دياب 1600120210100500 1361

   مستجد مصطفى جمال ابراهيم محمد زياده 1600120210100154 1362

   تجدسم ميد احمدحلمصطفى خالد هاشم عبدا 1600120210100100 1363

   دمستج فهيزيز خلعبدالع اعيلاسم يززعلمصطفى عبد ا 1600120210100040 1364

   مستجد مصطفى على حلمى على بطاح 1600120210100110 1365

   مستجد مصطفى فرج بدير شمس الدين 1600120210100041 1366

   مستجد نمصطفى محمود عبد الرازق متولى حس 1600120210100300 1361

   مستجد يتونلق زخالادمصطفى محمود مصطفى عب 1600120210100044 1360

   مستجد شحاتةمبروك محمد مصطفى يسرى  1600120210100300 1360

   مستجد مى محمد عيدمال فهمعاذ ج 1600120210100100 1310

   مستجد معتز عبدالنبى مصطفى ابراهيم شلبى 1600120210100101 1311

   تجدسم ممدوح مصطفى مندوه ابو العز السيد 1600120210100222 1312

   مستجد مهند محمد ابراهيم زرزوره 1600120210100114 1313

   مستجد يدمد ابوزمهند نجاح ابوالح 1600120210100014 1314

   مستجد مومن ابراهيم احمد حمدى الزاهد 1600120210100063 1315

   مستجد عبد الحى حسن عبد العال عبد المنعممومن فيصل  1600120210100100 1316

   تجدسم يم عيد ابراهيم درويشابراهل ئوا 1600120210100211 1311

   مستجد ه الششتاوىافى عبدوجدى هانى عبد الش 1600120210100150 1310

   مستجد ياسين السيد عزيز السيد عبدالمقصود عيسى 1600120210100354 1310

   مستجد يحى وليد يحى البسطويسى 1600120210100061 1300

   مستجد ابراهيم نصارهيم محمد رابيوسف ا 1600120210100001 1301

   مستجد لشرقاوىمحمد ا يوسف حسام الدين مصطفى 1600120210100062 1302

   مستجد يوسف حسام يوسف حسين هاشم 1600120210100551 1303

   مستجد خيوسف الشي يوسف حماده 1600120210100555 1304

   جدتمس طفىان محمد مصبعف شيوس 1600120210100260 1305

   مستجد سف محمد يوسف محمد خميسوي 1600120210100050 1306

   مستجد يوسف وائل محمود محمد احمد سعد 1600120210100210 1301

   تجدسم يوسف ياسر يوسف رضوان ابو النجا 1600120210100241 1300

 

 

 ضية اريتاريخ التربية ال



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 وىلالاالفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -نىالثاى سارالفصل الد

 (14جلنة رقن )

رقم 

 حالـة القيــد االســـــــــــــم م الكــودىرقال جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   قىاب بو العنينراهيم فوزى ااهيم محمد ابابر 1600120200100302 1392
   باقى عبسابراهيم منير ابوالفتوح د 1600120200100551 1393
   باقى ى ابو عضمهاحمد خضر محمد حلم 1600120200100431 1398

   باقى الحى محمد كشافحى عبد احمد فت 1600120200100430 1404
   باقى ادهم حسن عبد الجواد على عبد الجواد 1600120200100305 1411
   باقى عبدالسالم شريف محمد فهمىر اس 1600120200101011 1413
   باقى عادل عاطف خليل حمودةم اسال 1600120200100410 1414

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ضية اريتاريخ التربية ال



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 وىللفرقة االر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى

 (15جلنة )
رقم 

 حالـة القيــد ــماالســـــــــــ الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى د محمد محمد عيادحمم جمعه 1600120200100404 1421
   باقى عطيفى دمحازم ابراهيم رمضان مح 1600120200100410 1423
   ىقبا حامد احمد حامد خليل 1600120200100201 1425
   باقى لىن عديهالل ربيع عاب الدينحسام  1600120200100300 1426
   ىقبا حسام عماد مصطفى الشرقاوى 1600120200100421 1427
   باقى راهيم حسن شتاشرف ابخالد ا 1600120200100316 1434
   باقى خالد حماسه عوض هللا زايد 1600120200100565 1435
   باقى مود السيد حزين حمدانمح زياد 1600120200100411 1439
   باقى صالح حسين عطيه الشوادفى 1600120200100501 1442
رحمن بدالع مدن محمحرصبرى عبدال 1600120200100365 1443

 قاسم
   باقى

   قىاب طارق محمد محمد باشا غنام 1600120200100511 1444
   قىاب حمد بركاتحه محمد عبدالسالم ملط 1600120200101020 1446
   باقى عامر فتح هللا متولى احمد عطية 1600120200100415 1447

 احالفتدبعد عبد الحليم من السعيعبد الرح 1600120200100343 1450
 قىلدسوا

   باقى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضية اريال يةبتاريخ التر



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -اسى الثانىالفصل الدر

 (16جلنة رقن )

رقم 

 قيــدة الحالـ ـــــــمـــــاالسـ الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى فظاالحعبد دمعبد الرحمن بسيونى مح 1600120200100406 4785
   باقى د ماجورعبد الرحمن يوسف محمد احم 1600120200100344 1454
عبد هللا حماده عبد هللا عبد الفضيل  1600120200100305 1456

 مرشدىال
   باقى

   باقى عبد هللا فايز محمد عبده سالم 1600120200100000 1459
العزيز عم عبدنملعبدالرحمن احمد عبدا 1600120200101030 1462

 بلابوط
   باقى

   باقى بدالسالمزيز عدالعبعى عبدالرحمن رشد 1600120200100634 1464
   باقى خليل دعبدالرحمن صابر محمد السي 1600120200100460 1465
   ىقبا سواقال ريز بديماد عبدالعزع عبدالعزيز 1600120200100644 1467
   باقى عمر السيد رونعبدهللا جمال ا 1600120200100400 1468

   باقى نجارلاى فاروق بدر مرس قطارى عل 1600120200100006 1476
   باقى حامد عمر مرسى عمر محمود 1600120200100336 1479

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضية اريتاريخ التربية ال



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى

 (17جلنة رقن )

رقم 

 حالـة القيــد ـمـــــــاالســـــ الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى لحليم سعدبد ام عفارس اسامه عبد السال 1600120200100655 1481
   باقى محمد السيد احمد حطب رسفا 1600120200100000 1482
   باقى كمال فوزى كمال دغيدى 1600120200100305 1487
   باقى هر رضا عسر خفاجى غزالام 1600120200100162 1489
د فرج بسيونى يوسف محد امحم 1600120200101020 1490

 رمضان
   باقى

   باقى الشاذلى ناجىمحمد السيد قطب  1600120200100550 1494
   باقى ىواشنالمحمد جابر محمد محمد  1600120200100311 1495
   ىقبا افعىلشيم اهارمحمد حسنى عبدهللا اب 1600120200100512 1497
   باقى سى موهللا  احمد عبدمحمد عبدهللا 1600120200100016 1505
   باقى د على محمدالجملمحم محمد 1600120200100044 1509

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ية ضارية اليبيخ الترتار



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022هعى للعام اجلا -ىنالفصل الدراسى الثا

 (18جلنة رقن )

رقم 

 حالـة القيــد ـمـــــــــســـالا الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى محمد محمود محمد احمد محمود 1600120200100446 4844
   باقى محمد مجاهد بدالروفمحمد نشات ع 1600120200100600 4846
   باقى اللطيف بكيربدمحمد واصف ع 1600120200100631 4847
متولى محمود عبدالمنعم المتولى حامد ال 1600120200100304 4851

 طايله
   باقى

الفتاح على ابو غب عبد ى رامصطف 1600120200100200 4856
 نالعني

   باقى

   باقى مصطفى طارق محمد محمود حسين 1600120200101010 4858
   باقى مد صالح عبد الحميدمصطفى مح 1600120200100120 4859
   باقى محمود ابو عليوهمود سعد مح مصطفى 1600120200100451 4865
   باقى لى حسينمد البيلى عمح رنص 1600120200100106 4861

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضية اريتاريخ التربية ال



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى

 (19جلنة رقن )
رقم 

 متالبإلسثلت توقيع الطب توقيع الطبلت ثبلتسلين ـدحالـة القيـ ـــــــماالســــــ ودىــكالرقم ال جلوس

   باقى الكريمحسين عبد يحيى حسن  1600120200100422 4874

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضية اريربية التاريخ الت



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 ملقررات  الثانيةالفرقة طالب  ختلفاتقائوة حضور 
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىلفصل الدراسى ا االوىلبالفرقة 

 ( ختلفات23جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

ت توقيع الطبل

  ثبلتسلين 

   مستجد2س ياسر عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف الشيخ 1600120200100400 2451

   باق2س اسماعيل محمد اسماعيل محمد الجمال 1600120120100313 2510

   باق2س محمود صبحى السباعى البشبيشى 1600120120100265 2622

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاريخ التربية الرياضية -المادة :



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 األوىل  طالب الفرقةاحلضور كشف
 م2021/2022اهعى جلاللعام  -الثانى الفصل الدراسى

 (1جلنة رقن )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى رقم جلوس
حالـة 

 ديــالق
 إلستالمت ثبتوقيع الطبل توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد د عرجاوى تركىابراهيم احم ابراهيم احمد 1600120210100034 1001

   مستجد ابراهيم احمد مصطفى سليمان ابوقوره 1600120210100250 1002

   مستجد ابراهيم ربيع غازى ابراهيم الدفراوى 1600120210100140 1003

   مستجد الحضرى ابراهيم على موسى يوسف 1600120210100301 1004

   مستجد اهيم عبد الحى عماممد ابرحمابراهيم  1600120210100110 1005

   مستجد ابراهيم محمد السيد محمد ياسين 1600120210100211 1006

   مستجد ابراهيم محمد عبدالعليم غنيم 1600120210100505 1001

   جدمست ابراهيم محمد عبدالمقصود عيد 1600120210100010 1000

   مستجد رىالقوى محمد الناقو دابراهيم محمد على عب 1600120210100033 1000

   مستجد احمد ابراهيم البيلى عوض االشعل 1600120210100311 1010

   مستجد مد ابو الوفا ابراهيم احمد البهوتىحا 1600120210100350 1011

   مستجد راحمد احمد مدثر محمد احمد عم 1600120210100000 1012

   مستجد زكى رمضان دياحمد اشرف السع 1600120210100022 1013

   مستجد بردليس احمد داود لسيدمد احا 1600120210100011 1014

   مستجد ىسف السيد حجازيو سيدلا احمد 1600120210100315 1015

   مستجد الصاوى الخطيب هللا اعط احمد ايمن 1600120210100111 1016

   مستجد رمد ايهاب محمد عبد الواحد نصيحا 1600120210100002 1011

   مستجد ابكسيونى طه بساحمد بسيونى  1600120210100200 1010

   مستجد ىلاحمد تامر عاصم ع 1600120210100344 1010

   مستجد ازقاحمد تامر هاشم عبدالر 1600120210100341 1020

   مستجد ىلمحالومد ابراهيم ااحمد جمال اح 1600120210100000 1021

   مستجد احمد جمال احمد عبد هللا احمد 1600120210100204 1022

   مستجد احمد جمال مكرم ابودغيد 1600120210100256 1023

   مستجد احمد حاتم نبيه عبد العزيز بسيونى حسن 1600120210100030 1024

   مستجد ايساحمد حسن محمد السيد الح 1600120210100202 1025

   مستجد احمدالمغازىعبدالفتاح  داحمد حسن محم 1600120210100036 1026

   مستجد احمد حسن مصطفى عبد الحميد عطيان 1600120210100264 1021

   مستجد احمد حمدى عبدالعليم حافظ على 1600120210100121 1020

   مستجد احمد خالد عبد الباسط امين عبد هللا 1600120210100111 1020

   مستجد ابودسوقىاهيم محمد رباحمد خليفة ا 1600120210100250 1030

 دخل علم النفسم



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

   األوىل رقة لفا بكشف احلضور لطال
 م2021/2022للعام اجلاهعى  الثانىالفصل الدراسى 

 (2جلنة رقن )
رقم 
 االســـــــــــــم م الكــودىرقال جلوس

لـة اح
 القيــد

 ثبإلستالم توقيع الطبلت لينسثبلت بلتتوقيع الط

   مستجد المغازى ماحمد رائد عبدالحى احمد سال 1600120210100325 1031

   مستجد د عمر على احمد محمودراش احمد 1600120210100103 1032

   مستجد ىلفتاح محمد حجازاعبد  حاماحمد ر 1600120210100206 1033

   مستجد عمر سيدلد ااحمد سع 1600120210100215 1034

   مستجد مد عامر علىاحمد شعبان اح 1600120210100153 1035

   مستجد عىمنعم حامد الشافاحمد صالح عبد ال 1600120210100330 1036

   مستجد طايلة ىطاحمد صبحى عبدالحميد ابوالمعا 1600120210100314 1031

   تجدسم رىصفوت السيد رجب الحج مداح 1600120210100101 1030

   تجدسم احمد طارق عطيه محمود 1600120210100540 1030

   مستجد احمد طه عبدالقادر احمد الطبجى 1600120210100353 1040

   مستجد احمد عبد السالم مصطفى عبد الرحمن 1600120210100201 1041

   مستجد لسعيداحمد عبد اللطيف السيد ا 1600120210100321 1042

   مستجد محمد رزقاحمد عدلى  1600120210100305 1043

   مستجد د المنعمبعاحمد على احمد محمود  1600120210100136 1044

   مستجد لى حلمى على بطاحد عاحم 1600120210100150 1045

   مستجد محمد ابوشوش لمقصودادباحمد مجدى ع 1600120210100334 1046

   مستجد اسمن قرمضا مالاحمد محرم ك 1600120210100212 1041

   مستجد مد صنقرابراهيم احاحمد محمد  1600120210100201 1040

   مستجد جمعة لحميدالسيد عبدااحمد محمد  1600120210100004 1040

   مستجد راحمد محمد بركات احمد منصو 1600120210100101 1050

   مستجد ى حسانجمال فتح احمد محمد 1600120210100011 1051

   دمستج احمد محمد ربيع على العواقى 1600120210100123 1052

   مستجد محمد رزق عبدالحميد دماح 1600120210100560 1053

   مستجد احمد محمد زكى محمد السباعى 1600120210100251 1054

   مستجد سليمان الخولىمحمد احمد  1600120210100206 1055

   مستجد سمير محمد دمحماحمد  1600120210100556 1056

   مستجد وى راجحعاشور هندااحمد محمد  1600120210100021 1051

   مستجد ن متولىرمضا عبد السميعاحمد محمد  1600120210100020 1050

   مستجد القصاصالرحمن  داحمد محمد عبد المنعم عب 1600120210100345 1050

   مستجد احمدسيد لى ااحمد محمد عبدالنب 1600120210100110 1060
 

 
 
 
 
 

 مدخل علم النفس



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       ىل واألالفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  ىناالثالفصل الدراسى 

 (3رقن ) نةجل
رقم 

 االســـــــــــــم ىالرقم الكــود جلوس
حالـة 

 القيــد
 إلستالمببلت ثطلاتوقيع  توقيع الطبلت ثبلتسلين

    مستجد طاهللااحمد محمد عطاهللا عطيه ع 1600120210100060 1061

    مستجد مد عبدالخالقاحمد محمد عنتر مح 1600120210100510 1062

    دمستج احمد محمد فوزى ابو عايد 1600120210100020 1063

    مستجد احمد محمد محمد مسعد شوشة 1600120210100362 1064

   مستجد طاب محمدد مسعد خاحمد محم 1600120210100040 1065

   مستجد احمد محمود زكى ابراهيم حسين 1600120210100243 1066

   مستجد يد عليوهمته عبدالحاحاحمد محمود ش 1600120210100013 1061

   مستجد احمد محمود عبد الحميد مصطفى صبره 1600120210100041 1060

   مستجد العربى احمد مصطفى سالم مصطفى 1600120210100046 1060

   مستجد فتح هللا غازىى السيد احمد هان 1600120210100366 1010

   مستجد نهللا سعفادباحمد هانى عبدهللا ع 1600120210100005 1011

   مستجد مد وليد ابراهيم جمال الدينحا 1600120210100005 1012

   مستجد تر الحسينىف عنيوس داحم 1600120210100251 1013

   مستجد لخولىمد احر مادهم حازم جاب 1600120210100016 1014

   مستجد السيد حمادحى المتولى ادهم عمر فت 1600120210100340 1015

   مستجد مرعى ىادهم محمد وجيه عرجاو 1600120210100151 1016

   جدمست يرطالادهم مصطفى يونس المتولى ا 1600120210100365 1011

   دتجسم اسامة امين حسن محمد رمضان 1600120210100115 1010

   مستجد واتىاسامة مصطفى محسوب محمد الل 1600120210100240 1010

   مستجد رى منصور عبدالروفه خياسام 1600120210100261 1000

   مستجد اسالم عبدالحميد محمد موسى المالح 1600120210100563 1001

   مستجد ظيم عبد العزيز معوضد عبد العاسالم محم 1600120210100054 1002

   مستجد اسالم مرزوق معروف حامد 1600120210100326 1003

   مستجد شحاته د محمدمد احممح لياسماع 1600120210100114 1004

   مستجد اشرف سمير ابراهيم صالح نجا 1600120210100140 1005

   مستجد انحمود احمد محمد زيدف ماشر 1600120210100005 1006

   مستجد دد سعيم محمحاز ماكر 1600120210100053 1001

   مستجد فرج السيدمحمد اكرم  1600120210100200 1000

   مستجد ىحالسعيد محمد فرج منصور الجار 1600120210100235 1000

   دمستج ىلع السيد ابراهيم السيد عبداللطيف 1600120210100514 1000

 مدخل علم النفس



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

         األوىل الفرقة  بكشف احلضور لطال
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىى سدراالفصل ال

 (4جلنة رقن )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى رقم جلوس
لـة اح

 دــالقي
 المتتوقيع الطبلت ثبإلس توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد السيد حمودة فتحى ابراهيم شليل 1600120210100205 1001

   مستجد السيد رضا السيد ابراهيم الجوهرى 1600120210100266 1002

   مستجد لرحمنالسيد عادل السيد احمد محمد عبدا 1600120210100360 1003

   دمستج السيد محمود عبدالمعبود على عطيه 1600120210100160 1004

   مستجد امير على قنديل على قنديل 1600120210100221 1005

   دمستج انس عبد الرحمن عبد المقصود محمد البرلسى 1600120210100035 1006

   دمستج ايمن محمد عبدالبارى محمد 1600120210100252 1001

   مستجد ب محمد السيد غيطاس جمعهاهاي 1600120210100203 1000

   مستجد باسم عالء احمد عبد الغفار ابو الفضل 1600120210100152 1000

   مستجد جالل خالد عبدالمنصف ابراهيم سعيد 1600120210100101 1100

   مستجد جمال سعد البسطويسى سعد احمد 1600120210100255 1101

   مستجد جمال جاد جمال صبرى 1600120210100333 1102

   مستجد ن محمد ابراهيم اسماعيلحسي محاز 1600120210100026 1103

   مستجد لىمود عماعيل محاس مودحم حازم 1600120210100224 1104

   مستجد صطفى رمضانمد محد محسام محم 1600120210100060 1105

   مستجد يلصور احمد اسماعحمد منحسام م 1600120210100113 1106

   مستجد يمهحسام يسرى فواد ابرا 1600120210100216 1101

   دجتمس حسن السيد حسن على المتولى 1600120210100546 1100

   مستجد حسن مصطفى السعيد على عالم 1600120210100311 1100

   مستجد حسنى محمد نبيه على طنش 1600120210100161 1110

   مستجد انحسن حس ديحسين السع 1600120210100110 1111

   مستجد ه على حسن محمد اسماعيل غبيشادمح 1600120210100120 1112

   مستجد دسوقى احمد الدقشالابراهيم مدحت  ىدمح 1600120210100265 1113

   مستجد لد حمدى محمد محمد سالماخ 1600120210100160 1114

   مستجد حى العطارخالد ضياء محمد فت 1600120210100010 1115

   مستجد هابح سمير عبدالواخالد عبدالفت 1600120210100101 1116

   مستجد عبدهللا  محمدهللاخالد محمد عبد  1600120210100200 1111

   مستجد يشودر رامى شفيق منصور 1600120210100141 1110

   مستجد ربه ابو شنبرشدى محمد على عبد  1600120210100350 1110

   مستجد رضا احمد محمد حميد 1600120210100351 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 مدخل علم النفس



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022جلاهعى للعام ا -ىالثان ىساالفصل الدر

 (5جلنة رقن )
رقم 

 ـــمــــاالســــــ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 إلستالمثبت توقيع الطبل توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد رضوان محمد يحى مصطفى عامر 1600120210100220 1121

   مستجد زياد مسعد الحسينى احمد الكردى 1600120210100310 1122

   مستجد سامح طاهر حسن ابوضيف حسن 1600120210100246 1123

   مستجد سامى نبيل محمد الششتاوى فوده 1600120210100120 1124

   مستجد قادرد خليفه عبد العسسعد الدين خليفه  1600120210100011 1125

   مستجد سيف عالء حمد عبدالبديع عاشور 1600120210100340 1126

   جدمست الستار عبد العاطى عبد القادر عبد ال عبد يفرش 1600120210100201 1121

   دمستج شهاب الدين حسن هالل حسن شهاب الدين 1600120210100234 1120

   مستجد الدين محمد محى عبدالمجيد محمد حصال 1600120210100240 1120

   مستجد طارق سليم محمد بسيونى عطيه 1600120210100006 1130

   مستجد طارق عمرو احمد مصطفى عمرو 1600120210100211 1131

   مستجد طاهر احمد محمد مختار السماحى 1600120210100361 1132

   مستجد على عكاشه لطه مدحت طه اسماعي 1600120210100122 1133

   مستجد الحميد يوسف بسيونى ندا عبد دلاع 1600120210100205 1134

   مستجد د عبد الفتاح ابو اليزيد نوارابو اليزي حمنالر دبع 1600120210100106 1135

   دجتسم عبد الرحمن السيد عبد الجواد اسماعيل حسن 1600120210100242 1136

   مستجد عبد الرحمن جاد محمد جاد 1600120210100316 1131

   مستجد عبد الرحمن جمال ابراهيم دسوقى عوض 1600120210100241 1130

   مستجد عبد الرحمن جميل عبده الزينى 1600120210100100 1130

   مستجد عبد الرحمن خالد احمد على ابو الديار 1600120210100330 1140

   مستجد مد عبده الشريفشريف مح نعبد الرحم 1600120210100146 1141

   مستجد عبد الرحمن صالح عبد ربه عبد السميع عبد ربه 1600120210100212 1142

   جدمست الفالوىعبد الرحمن عبدالرازق فواد احمد  1600120210100250 1143

   دجتسم عبد الرحمن على سعد على عوض 1600120210100230 1144

   مستجد عبد الرحمن عماد فوزى محمد ابراهيم 1600120210100202 1145

   دجتمس عبد الرحمن محمد انور عبد هللا الفرجانى 1600120210100210 1146

   مستجد المسدالم محمود عبعبد الرحمن محمد عبد السال 1600120210100203 1141

   مستجد براهيم بريقعا يدعبد الرحمن محمد ع 1600120210100102 1140

   مستجد خليفه ونىعبد الرحمن محمد منصور بسي 1600120210100225 1140

   مستجد ونزيت دمعبد الرحمن ياسر حسن مح 1600120210100112 1150

 مدخل علم النفس



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىى اسرالدالفصل 

 (6جلنة رقن )
رقم 

 االســـــــــــــم ىالرقم الكــود جلوس
حالـة 

 ــديقال
 المستتوقيع الطبلت ثبإل توقيع الطبلت ثبلتسلين

    دتجمس عيلامسمصطفى اعبد العاطى السعيد اسماعيل  1600120210100201 1151

1152 
مجيد عبد د البن عد العزيز عاطف عبد الرحمبع 1600120210100166

 الرحمن
 مستجد

  

   مستجد بسيونى االغا حاد الفتاح عبد الباسط عبد الفتبع 1600120210100343 1153

   مستجد عبد هللا جمال عبد النبى محمد حسانين 1600120210100131 1154

   مستجد م غنيمهللا صالح عبد الكريم عبدالكريد عب 1600120210100010 1155

   مستجد يم العناوىعبد هللا محمد محمد ابراه 1600120210100031 1156

   مستجد شعبان عبدالخالق اسماعيل احمدلق اخعبدال 1600120210100003 1151

   مستجد عبدالرحمن احمد عبداللطيف السعيد حسن 1600120210100213 1150

   دتجمس الفقى شرف ابراهيم رزقعبدالرحمن ايمن  1600120210100201 1150

   مستجد سيلىر جاد العجمال سمي عبدالرحمن 1600120210100200 1160

   دتجمس عبدالرحمن عصام ابراهيم على ابراهيم 1600120210100230 1161

   دتجمس عبدالرحمن عالء محمد محرم 1600120210100501 1162

   دجمست لحميدد النبى يوسف عبد اعبدالرحمن محمود عب 1600120210100223 1163

   مستجد حسنعبدالعزيز  يز احمدعبدالعز 1600120210100320 1164

   جدمست عبدهللا اسماعيل رمضان محمد القبانى 1600120210100032 1165

   تجدسم اسماعيلعبدهللا الشربينى ناصف الباز  1600120210100513 1166

   دتجسم س عبدهللا غازىرضا محروعبدهللا  1600120210100012 1161

   مستجد د القصاصدهللا محمورمضان عبعبدهللا  1600120210100103 1160

   مستجد عبدهللا فرج ابراهيم خليفه 1600120210100131 1160

   دمستج ضىعبدهللا محمد عبدالحميد احمد العو 1600120210100010 1110

   مستجد ايدبد الحميد زد عبدالهادى ععبدالهادى محم 1600120210100106 1111

   مستجد لسيدهاب محمد غازى االوعبد 1600120210100104 1112

   مستجد عدلى ميمى اسماعيل يوسف يوسف 1600120210100001 1113

   مستجد عزت سعد عزت سعد جاد 1600120210100232 1114

   مستجد عالء ابراهيم ر جب احمد الظريف 1600120210100051 1115

   مستجد عالء السيد احمد البصال 1600120210100254 1116

   مستجد صالح ميعالء عبدالباسط قطب ابراه 1600120210100231 1111

   مستجد براهيم ابو اسماعيلم محمد اعصاعالء  1600120210100025 1110

   مستجد طفىلسيد على مصطيه اع ءعال 1600120210100331 1110

   مستجد ى حنبلكلى ذعيم على ابراه 1600120210100000 1100

                                                        
 
 
 

 
 

 مدخل علم النفس



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىسى درالاصل الف

 (7جلنة رقن )
رقم 

 ــــــمـــــــساال الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 ـدالقيـ
 المإلستبت ثتوقيع الطبل توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد ةعلى احمد على احمد عطي 1600120210100261 1101

   مستجد على السيد على محمد محمد سعيد 1600120210100113 1102

   مستجد مةعلى ضياء محمد ابوغازى سال 1600120210100245 1103

   مستجد بو زيدف محمد على اعلى عبد الرو 1600120210100301 1104

   مستجد ازى السيد قبيضهازى غعلى غ 1600120210100226 1105

   مستجد يادعلى محمد الص دعلى همام السعي 1600120210100210 1106

   مستجد عمار محمد شحاته عبدربه 1600120210100204 1101

   مستجد الجملالسالم السيد عبدمد حم عمار 1600120210100331 1100

   مستجد فانخليفة عثمان زع دلسيعمر ا 1600120210100015 1100

   مستجد خالد على محمد شليلر عم 1600120210100031 1100

   دجمست عمر سامح احمد الشهاوى 1600120210100104 1101

   مستجد د السيد عمرعمر سامى محم 1600120210100145 1102

   مستجد لعزيز امين موسى عبدالعزيزعبداعمر  1600120210100205 1103

   مستجد عمر عالء الدين محمد محمود فودة 1600120210100045 1104

   مستجد عمر ماهر محمد عبدالحميد 1600120210100200 1105

   مستجد اعمر محمد كامل عبدالفتاح ابوالعط 1600120210100310 1106

   مستجد اليمانى البرجىعمر ياسر احمد  1600120210100112 1101

   مستجد قى احمدالدين شو عمرو عالء 1600120210100565 1100

   مستجد مصطفى ابو زور عمرو محمد عمر حامد 1600120210100150 1100

   مستجد حمد مطاوع السعيد ابو صالحو مرعم 1600120210100340 1200

   مستجد نوبىن محمود الشريل ماموعمرو نب 1600120210100142 1201

   مستجد ل قتايهر حموده خليانو ىعيس 1600120210100140 1202

   مستجد ىوفارس الوليد على حلمى الهندا 1600120210100216 1203

   مستجد لسميع رمضاناعبد فارس طارق  1600120210100130 1204

   مستجد داوى علىى المعلع فارس عبد الرازق 1600120210100330 1205

   مستجد داود لبهىا فارس محمد عبدهللا 1600120210100002 1206

   مستجد والعنينبداللطيف ابفارس ياسر ع 1600120210100320 1201

   جدمست فتحى حسين فتحى شيخه 1600120210100322 1200

   مستجد حمد قناوىفتحى هشام فتحى م 1600120210100111 1200

   مستجد داللطيف السيد المكاوىالل عبفواد ب 1600120210100100 1210

 مدخل علم النفس



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

            األوىل الفرقة  ف احلضور لطالبشك
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىاسى الفصل الدر

 (8جلنة رقن )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى رقم جلوس
 ةالـح

 يــدالق
 توقيع الطبلت ثبإلستالم سلينتوقيع الطبلت ثبلت

   مستجد كامل ياسر كامل موسى محمد عبدالرحمن 1600120210100260 1211

   مستجد كرم احمد كرم عبدالمجيد يوسف 1600120210100341 1212

   مستجد عبدالرازق ابوالعباس امهساكريم  1600120210100200 1213

   مستجد شعيشع ابوشعيشعكريم انور طلبه ابو 1600120210100540 1214

   مستجد يم تامر محمد اسماعيل كرمرك 1600120210100002 1215

   مستجد كريم حسنى ابراهيم محمد السيد خليفة 1600120210100335 1216

   مستجد كيكىد محمد المحكريم حمدى م 1600120210100021 1211

   مستجد معلى ابراهيم احمد ابراهي يمرك 1600120210100321 1210

   مستجد لسيد عمرانا د فخرىيم محمرك 1600120210100220 1210

   مستجد محمود عبدالحميد حوممد كريم 1600120210100324 1220

   مستجد سنى لبيب احمد حجرب حلبي 1600120210100130 1221

   دمستج لوى مختار محمد بيومى 1600120210100364 1222

   دجتمس ماهر مصطفى على عبد الرحمن على 1600120210100102 1223

   دمستج مجدى عبدهللا مخيمر احمد مرجان 1600120210100562 1224

   مستجد محمد ابراهيم رشوان الديب 1600120210100000 1225

   مستجد براهيم عبدهللا عبدالكريما دمحم 1600120210100132 1226

   مستجد مدد ابراهيم على محمحمد ابراهيم محم 1600120210100300 1221

   مستجد محمد احمد احمد عبده شبور 1600120210100144 1220

   مستجد محمد احمد السيد محمود العبد 1600120210100012 1220

   مستجد راهيم سعيدبامحمد احمد شحاته  1600120210100001 1230

   دتجمس عبدالعزيز محمد حسناحمد  محمد 1600120210100260 1231

   مستجد دياب ى احمدد علاحم دمحم 1600120210100200 1232

   مستجد والىمين امد حمحمد احمد م 1600120210100202 1233

   مستجد لعزيزحجازىمد شوقى عبدامحمد احمد مح 1600120210100003 1234

   مستجد هدد عبمحمد احمد محمود محم 1600120210100504 1235

   دمستج دقى محمابلمحمد احمد نور الدين عبد ا 1600120210100014 1236

   مستجد يع علىالسم عبد محمد اسامه عبد الرزاق 1600120210100220 1231

   مستجد مد المنسىابراهيم محمحمد اشرف  1600120210100004 1230

   تجدسم وانمحمد اشرف صادق احمد رش 1600120210100001 1230

   مستجد نسمحمد اشرف فرحات عبد المعطى ح 1600120210100201 1240

 مدخل علم النفس



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

      األوىل الفرقة  ف احلضور لطالبشك
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -انىثال ىالفصل الدراس

 (9جلنة رقن )
رقم 

 ـــــــمـــــاالسـ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 متوقيع الطبلت ثبإلستال قيع الطبلت ثبلتسلينوت

   مستجد محمد اشرف محمد جمعة االصفر 1600120210100010 1241

   مستجد القلتاوىمحمد السعيد عبدالغنى عطا  1600120210100361 1242

   تجدسم محمد السيد ابراهيم عبدالهادى الصياد 1600120210100156 1243

   مستجد محمد السيد احمد الطحاوى 1600120210100541 1244

   مستجد حمد عبدالرحيم اى الدينلسيد امحمد ا 1600120210100203 1245

   مستجد حشيشمحمد السيد عبد العظيم السيد  1600120210100161 1246

   مستجد محمد السيد محمد مامون الغندور 1600120210100233 1241

   مستجد ريكمحمود ب دمحمد السي 1600120210100304 1240

   مستجد هيم محمدبدر ابراايمن  محمد 1600120210100211 1240

   مستجد ابراهيم وحيش مدن محميامحمد  1600120210100101 1250

   مستجد احمد الكيالنىى يالنكال محمد ايهاب 1600120210100000 1251

   تجدسم مد ايهاب محمود محمد العطارحم 1600120210100231 1252

   مستجد لسيد البلتاجىاروك محمد بسيونى مب 1600120210100105 1253

   مستجد لبلحىمصطفى ا دمحمد تامر رشا 1600120210100311 1254

   مستجد بكرابو حفتامحمد جمال طه عبدال 1600120210100100 1255

   مستجد يمى محمود ابراهمحمد جمال فتح 1600120210100236 1256

   دمستج محمد جمال محسن محمد محمود 1600120210100056 1251

   مستجد محمد حاتم ابراهيم سليمان 1600120210100001 1250

   دتجسم عيشى محمد السعيد ابوشعمحمد حسام الدين حلم 1600120210100551 1250

   مستجد محمد حسن شوقى سعد مبروك 1600120210100561 1260

   مستجد محمد حسنين محمد حسنين 1600120210100350 1261

   مستجد ى غريب محمدالد علمحمد خ 1600120210100110 1262

   مستجد وحيد عبد المجيدخالد محمد  1600120210100060 1263

   مستجد ب بسيونى حميده الغناماطد خمحم 1600120210100215 1264

   مستجد ضومحمد خليفة عبد الحميد على ع 1600120210100064 1265

   دتجمس لى الطويلهععوض محمد راضى  1600120210100313 1266

   مستجد ينهم ابوزالسمحمد ربيع عبد ال 1600120210100024 1261

   مستجد فمخلو حمدمحمد رجب عبدالوهاب م 1600120210100160 1260

   مستجد سالم محمد حسنمحمد رضا عبد ال 1600120210100310 1260

   تجدسم محمد رضا محمد السعيد زعيمه 1600120210100124 1210

 

 

 

 

 

 

 

      األوىل الفرقة  احلضور لطالبف كش

 مدخل علم النفس

 سمدخل علم النف



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -ىانلثا ىساردالفصل ال
 (10قن )جلنة ر

 

رقم 

 جلوس
 ـمــــــــاالســــ الرقم الكــودى

حالـة 

 القيــد
 تالمبلت ثبإلستوقيع الط توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد محمد سامى ناجى احمد عيسى 1600120210100030 1211

   جدمست محمد سعد مساعد ابوزيد بسيونى 1600120210100125 1212

   مستجد اوى ابراهيم جاويشعد هندمحمد س 1600120210100164 1213

   مستجد محمد سمير السيد محمد ابراهيم 1600120210100130 1214

   مستجد مود الغباوىالسالم محدبمحمد سمير ع 1600120210100143 1215

   مستجد محمد سمير وجدى شهير السيد 1600120210100552 1216

   مستجد لعالمحمد عبداصبرى محمد  1600120210100506 1211

   مستجد الشرنوبى بيومى البسيونى حصالمحمد  1600120210100155 1210

   مستجد نوح محمد صالح محمد عبد العليم 1600120210100104 1210

   مستجد حسين الشرقاوىر ق جابمحمد طار 1600120210100566 1200

   دتجمس على ضومحمد طلعت ع 1600120210100055 1201

   جدتمس محمد طه مصطفى محمد الحنطور 1600120210100020 1202

   مستجد حمحمد عابد عابد السيد صال 1600120210100550 1203

   مستجد محمد عبد الباسط السيد مرسى مرزه 1600120210100351 1204

   دجتسم د الفيومىمحمد عبد الجواد قطب عبد الجوا 1600120210100001 1205

   مستجد محمد عبد هللا السيد طلبه 1600120210100050 1206

   دمستج محمد عبد هللا محمد عبد المنعم 1600120210100000 1201

   دمستج عبد الناصر عبد المنعم عبد السالم حسن دممح 1600120210100023 1200

   مستجد محمد عبدالعليم فرحات سعد 1600120210100050 1200

   مستجد بدهللا انور خيرهللاد عمحم 1600120210100162 1200

   مستجد محمد عبدالموجود عبدالموجود محمد طاجن 1600120210100210 1201

   مستجد ه حسانين محمد حسانينعبد محمد 1600120210100115 1202

   مستجد محمد عثمان النبوى احمد عثمان 1600120210100323 1203

   مستجد د ابراهيم راضىمحمد عجمى السي 1600120210100100 1204

   مستجد محمد عدلى عباس هيكل 1600120210100253 1205

   مستجد ديمحمد عزت محمد ابراهيم عبدالحم 1600120210100302 1206

   مستجد عبد القادر سلمان يمابراهمحمد عصام  1600120210100016 1201

   مستجد براهيمرشاد ا مامحمد عص 1600120210100126 1200

   مستجد ربيعميد حدالمحمد عصام محمد عب 1600120210100000 1200

   مستجد نىية حبشى بسيومحمد عطية عط 1600120210100204 1300

 
 
 
 

 

 
 مدخل علم النفس      األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىسى اارالدل فصال
 (11جلنة رقن )

رقم 

 ـــــمــــــــساال الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 مستالإلثب توقيع الطبلت توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد ل صابرمحمد عالء بركات اسماعي 1600120210100320 1301

   دتجمس محمد على ابوالعينين شريف 1600120210100346 1302

   مستجد على محمد على عبدالسميع 1600120210100360 1303

   مستجد محمد عمرو السعيد سليمان محمد الدمياطى 1600120210100116 1304

   مستجد محمد عوض محمد احمد الفاره 1600120210100165 1305

   مستجد والعنين ابراهيمالوهاب ابدبمحمد فتحى ع 1600120210100200 1306

   مستجد دابىمحمد فتحى محمد ابراهيم ال 1600120210100134 1301

   مستجد محمد فتحى محمد طه ودن 1600120210100213 1300

   مستجد تحى محمود ابوشامهد فممح 1600120210100004 1300

   مستجد محمد فهمى فوزى نصر غازى 1600120210100030 1310

   مستجد عبد الحميد مالحليحمد عبد محمد كرم م 1600120210100106 1311

   مستجد رقاوىال الشمك محمد كمال غريب 1600120210100363 1312

   مستجد ملاد كمحمد لطفى كامل احم 1600120210100010 1313

   مستجد ود احمد السيدمحمد ماهر عبدالموج 1600120210100336 1314

   دجمست كزكى مبرومحمد مبروك عبدالاله  1600120210100306 1315

   مستجد سولسيد محمد محمد محرحروس امحمد م 1600120210100355 1316

   دتجسم ىمحمد محمد السيد عبد الجواد منس 1600120210100013 1311

   مستجد ممحمد محمد عباس صبره رحي 1600120210100120 1310

   مستجد محمد محمد عبدالعزيز بدير السواق 1600120210100210 1310

   مستجد غاوهمحمد محمد فتحى ز 1600120210100111 1320

   مستجد محمد محمود السيد فراج احمد 1600120210100210 1321

   مستجد محمد محمود السيد محمد عزام 1600120210100230 1322

   تجدسم محمد محمود محب حجازى 1600120210100116 1323

   مستجد هبمد طلمح محمودمحمد  1600120210100303 1324

   مستجد جزارلا ىمحمد مرسى جبرهللا الحسين 1600120210100135 1325

   مستجد كيلالو هللامحمد مصطفى عبدالعزيز عبد 1600120210100065 1326

   مستجد د سالمد ابراهيم محممحمد موسى محم 1600120210100121 1321

   جدتسم اسمالسيد ق محمد ناصر بدير 1600120210100214 1320

   تجدسم بعبدالحليم محمد الدي نصر محمد 1600120210100151 1320

   جدتمس محمد وئام محمد عبدالمنصف الصياد 1600120210100206 1330

 
 
 

 
 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022هعى اللعام اجل -لثانىفصل الدراسى الا

 النفس مدخل علم



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (12جلنة رقن )
رقم 

 ـمـــــــاالســـــ كــودىم الالرق جلوس
حالـة 

 القيــد
 مالتقيع الطبلت ثبإلسوت الطبلت ثبلتسلينيع توق

   مستجد محمد وليد صالح السيد حسين 1600120210100003 1331

   مستجد محمد وليد صالح عطا على شبكة 1600120210100332 1332

   مستجد رافت ابراهيم محمدسر ايمحمد  1600120210100061 1333

   مستجد مر عبده سالمةمحمد ياسر فواد ع 1600120210100105 1334

   مستجد مد يسرى احمد محمد عطيهحم 1600120210100133 1335

   مستجد راهيم حامد القاضىد ابومحم 1600120210100141 1336

   دجمست محمود اشرف عبدالستار على 1600120210100000 1331

   مستجد كات عتمانبر لموجودمحمود انس عبد ا 1600120210100352 1330

   مستجد هللا شرابى سف جابوي محمود جاب هللا 1600120210100342 1330

   مستجد حامداوى الشن لحهمحمود حمدى ط 1600120210100163 1340

   مستجد محمد الدويكدى محمد محمود حم 1600120210100511 1341

   دتجمس م داودمود رضا محمد ابراهيحم 1600120210100006 1342

   تجدسم اس احمدر مسعد عبمحمود سمي 1600120210100006 1343

   دتجسم ىمحمود صديق عبد الحميد محمد الشافع 1600120210100042 1344

   مستجد م رمضانمحمود عبد الغفار ابراهي 1600120210100221 1345

   دمستج يديف بلتاجى السمحمود عبداللط 1600120210100066 1346

   مستجد ادى صالحمحمود على يحى عبداله 1600120210100262 1341

   مستجد محمود عمر عمر عبد الحميد بركات 1600120210100356 1340

   مستجد غامحمود عيد عبد الحليم عبد الحميد اال 1600120210100043 1340

   مستجد الخطيبمحمود فرحات السيد  1600120210100312 1350

   مستجد يهسيد احمد عطد احمد المحمود محم 1600120210100110 1351

   مستجد محمود محمد بخاته محمد موسى 1600120210100100 1352

   مستجد محمود محمد عبد الحليم اغا 1600120210100100 1353

   مستجد ن علىسحمحمود محمود حامد  1600120210100052 1354

   دتجمس طىى االمام السفعل حتد مدمحمو 1600120210100102 1355

   مستجد محمود عبد الوهابالسيد  دعمحمود مس 1600120210100310 1356

   مستجد ل محمود محمود علىكما ليدمحمود و 1600120210100105 1351

   مستجد دىيغمحمود ياسر محمد عبدالمنعم الد 1600120210100511 1350

   مستجد حجازى ناضرف سمجد يومروان ا 1600120210100015 1350

   مستجد د ناصفى السيلع مصطفى ابراهيم 1600120210100040 1360

 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

    األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
   م2021/2022للعام اجلاهعى  -دراسى الثانىل الصالف 

 (13جلنة رقن )
رقم 

 االســـــــــــــم ـودىالكـ الرقم جلوس
لـة اح

 يــدالق
 مستالبإلثبلت لطتوقيع ا توقيع الطبلت ثبلتسلين

   دتجمس دياب دمصطفى امين عبدالمنعم السي 1600120210100500 1361

   مستجد ادهمصطفى جمال ابراهيم محمد زي 1600120210100154 1362

   مستجد حميد احمدمصطفى خالد هاشم عبدال 1600120210100100 1363

   دجمست فهيزيز خلمصطفى عبد العزيز اسماعيل عبدالع 1600120210100040 1364

   تجدسم مصطفى على حلمى على بطاح 1600120210100110 1365

   مستجد مصطفى فرج بدير شمس الدين 1600120210100041 1366

   مستجد مصطفى محمود عبد الرازق متولى حسن 1600120210100300 1361

   مستجد مصطفى عبدالخالق زيتونمحمود مصطفى  1600120210100044 1360

   مستجد طفى يسرى مبروك محمد شحاتةصم 1600120210100300 1360

   مستجد معاذ جمال فهمى محمد عيد 1600120210100100 1310

   مستجد معتز عبدالنبى مصطفى ابراهيم شلبى 1600120210100101 1311

   مستجد و العز السيدبمندوه ا ىممدوح مصطف 1600120210100222 1312

   مستجد يم زرزورهمحمد ابراه ندمه 1600120210100114 1313

   مستجد والحمد ابوزيدجاح ابمهند ن 1600120210100014 1314

   مستجد اهيم احمد حمدى الزاهدراب مومن 1600120210100063 1315

   مستجد العال حسن عبد ىمومن فيصل عبد المنعم عبد الح 1600120210100100 1316

   مستجد يم درويشيم عيد ابراههابرال ئوا 1600120210100211 1311

   مستجد الشافى عبده الششتاوىنى عبد وجدى ها 1600120210100150 1310

   مستجد ياسين السيد عزيز السيد عبدالمقصود عيسى 1600120210100354 1310

   مستجد سىالبسطوي ىيحى وليد يح 1600120210100061 1300

   مستجد نصارابراهيم  محمدهيم رابيوسف ا 1600120210100001 1301

   مستجد محمد الشرقاوىلدين مصطفى سام اح فسيو 1600120210100062 1302

   مستجد سام يوسف حسين هاشمف حسيو 1600120210100551 1303

   مستجد يوسف حماده يوسف الشيخ 1600120210100555 1304

   جدتمس طفىيوسف شعبان محمد مص 1600120210100260 1305

   دمستج يوسف محمد يوسف محمد خميس 1600120210100050 1306

   مستجد يوسف وائل محمود محمد احمد سعد 1600120210100210 1301

   تجدسم يوسف ياسر يوسف رضوان ابو النجا 1600120210100241 1300

   باقى ل احمد ابو عامراحمد جالابراهيم  1600120200100321 1300

   باقى السعيد السيد الخولى م اشرفابراهي 1600120200100555 1300

 

 

 النفس لمعمدخل 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 االوىلالفرقة  ور لطالبف احلضشك
 م2021/2022 هعىللعام اجلا -الثانىالفصل الدراسى 

 (14جلنة رقن )
رقم 

 ــدالقي حالـة االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى اهيم محمد ابراهيم فوزى ابو العنينابر 1600120200100302 1392
   باقى عبسابراهيم منير ابوالفتوح د 1600120200100551 1393
   باقى العسيلىراهيم محمد باابراهيم هانى  1600120200100105 1394
   باقى مد اشرف رمضان ابراهيم منيسىحا 1600120200100402 1395
   باقى سف يوسف المعناوىف يورشا مداح 1600120200101000 1396
   باقى بوعيانههللا على جادهللا اادج مداح 1600120200100611 1397
   باقى همضع مد حلمى ابواحمد خضر مح 1600120200100431 1398

احمد عبد اللطيف سعد عبد اللطيف  1600120200100511 1400
 جمعه

   باقى

   باقى د على المنياوىحمم عبد النبى دمحا 1600120200100415 1401
   باقى يوسفشع وشعيبى ااحمد عزت يح 1600120200101006 1402
   قىاب ونىسيمحمد ب احمد عماد قطب 1600120200101005 1403
   باقى احمد فتحى عبد الحى محمد كشاف 1600120200100430 1404
 ىنغاحمد محمد زين العجاج عبدال 1600120200100151 1405

 ننورالدي
   باقى

   قىاب هبد الكريم عميرحمد محمد عباس عا 1600120200100161 1406
   ىقبا اسماحمد محمد محمد عبد المجيد ق 1600120200100556 1407
   باقى احمد محمد محمد محمد المالحى 1600120200100331 1408

   باقى النشيلىاحمد وليد محمد على  1600120200100602 1410
   باقى ادهم حسن عبد الجواد على عبد الجواد 1600120200100305 1411
   باقى اسامة عبد الرحمن محمد الحبشى 1600120200100011 1412
   باقى مى عبدالسالمهشريف محمد فر اس 1600120200101011 1413
   باقى اسالم عادل عاطف خليل حمودة 1600120200100410 1414
براهيم ا رىلجوهسيد مصطفى الا 1600120200100033 1417

 الجوهرى
   باقى

   باقى ى ابوالخيرالدين عل مالجمد جمال مح 1600120200100165 1420

 
 
 
 
 
 

 مدخل علم النفس لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو

 مدخل علم النفس



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022م اجلاهعى للعا -الثانى فصل الدراسىلا
 (15جلنة رقن )

رقم 

 قيــدحالـة ال االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى داعي جمعه محمد محمد محمد 1600120200100404 1421
   باقى حاتم غالب عبدالصمد دخيل 1600120200100300 1422
   باقى حازم ابراهيم رمضان محمد عطيفى 1600120200100410 1423
   باقى نعيم حازم على فتحى 1600120200100435 1424
   باقى مد خليلحمد حاا مدحا 1600120200100201 1425
   باقى لىن عديربيع عابالل هين حسام الد 1600120200100300 1426
   باقى مصطفى الشرقاوىعماد حسام  1600120200100421 1427
   باقى حسام محمد انور شعبان بيومى 1600120200100306 1428

   باقى مادىحلاحسن سعيد حسن سليمان  1600120200100012 1429
   باقى ن محمد حسين حسن ريحانحسي 1600120200100310 1430
   باقى عاطف توفيق شلبى دىحم 1600120200100105 1431
   باقى يد ابراهيمسلخالد احمد محمد ا 1600120200100043 1432
   باقى خالد احمد نعمان حسنين 1600120200100400 1433
   قىاب تاهيم حسن شابرا فرشخالد ا 1600120200100316 1434
   قىاب دخالد حماسه عوض هللا زاي 1600120200100565 1435
   باقى رضا يسرى احمد سيد احمد حجازى 1600120200100166 1436
الحميد رمضان عبد الحميد عبد  انرمض 1600120200100332 1437

 ابو ليله
   ىقبا

   باقى ىنيزياد عبدالمنعم على الحس 1600120200100120 1438

   باقى مود السيد حزين حمدانزياد مح 1600120200100411 1439
   باقى راهيم عطيه ابراهيم زقزوقاب سعد 1600120200100550 1440
   باقى الشوادفى عطيه نيصالح حس 1600120200100501 1442
مد عبدالرحمن حصبرى عبدالرحمن م 1600120200100365 1443

 قاسم
   باقى

   باقى مد باشا غنامحمد محطارق م 1600120200100511 1444
   باقى حمد بركاتلسالم مبداعمد طلحه مح 1600120200101020 1446
   ىقبا  متولى احمد عطيةتح هللاعامر ف 1600120200100415 1447

   باقى نبعبد الحميد خليل محمد حامد ابو ش 1600120200100516 1448
لفتاح عبد ا اشرف محمد نعبد الرحم 1600120200100024 1449

 يعقوب
   باقى

عبدالفتاح  الحليمعبد  عيدعبد الرحمن الس 1600120200100343 1450
 الدسوقى

   باقى

 
 

 النفس مدخل علم لفرقة االوىلا ر لطالبكشف احلضو



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022اهعى للعام اجل -لثانىا ىسالفصل الدرا
 (16جلنة رقن )

رقم 

 قيــدة الحالـ االســـــــــــــم الرقم الكــودى لوسج
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى د ابوزيدمحم دلسيعبد الرحمن امجد ا 1600120200100100 1451
   باقى عبد الرحمن بسيونى محمد عبدالحافظ 1600120200100406 1452
   باقى شور غنيمن عاطف عاعبد الرحم 1600120200100463 1453
   قىبا احمد ماجور دمحرحمن يوسف مال عبد 1600120200100344 1454
   باقى ىشافعلد اعبد هللا ابو المجد محمد محم 1600120200100520 1455
ده عبد هللا عبد الفضيل  حماعبد هللا 1600120200100305 1456

 المرشدى
   ىباق

د محمد عبد الوهاب  خالعبد هللا 1600120200100356 1457
 السنديونى

   باقى

يم السيد على سالمه ابراه هللا عبد 1600120200100666 1458
 عاصى

   باقى

   باقى مد عبده سالمز محيفا عبد هللا 1600120200100000 1459
   باقى عبد المنعم ابراهيم عوض محمد 1600120200100100 1461
عبدالمنعم عبدالعزيز  من احمدعبدالرح 1600120200101030 1462

 ابوطبل
   باقى

   باقى ى مهياعبدالشاف حمدى نمحعبدالر 1600120200100301 1463
   باقى دالسالمز عبيلعزعبدالرحمن رشدى عبدا 1600120200100634 1464
   باقى خليل عبدالرحمن صابر محمد السيد 1600120200100460 1465
   باقى على ابراهيم برجلرحمن عبدال 1600120200101001 1466
   ىقبا دير السواقب زيماد عبدالعزع عبدالعزيز 1600120200100644 1467
   قىاب عبدهللا جمال انور السيد عمر 1600120200100400 1468

   باقى ى ابوالزين رمضان ناجهللاعبد 1600120200101003 1469
   باقى وروهاب عاشدالوهاب خالد عبد البع 1600120200100536 1471
   باقى ىعلى حامد على حامد الرفاع 1600120200100045 1475
   باقى فاروق بدر مرسى النجار قطارى عل 1600120200100006 1476
   باقى عماد الدين فتح هللا محمد عمران 1600120200100304 1477

   ىباق ه ابو هنطشاللعماد محمد خليل عبد ا 1600120200100560 1478
   باقى حامد عمر مرسى عمر محمود 1600120200100336 1479
   باقى حسينف طيمحمد عبدالل امشه عمر 1600120200100111 1480

 
 
 
 

 دخل علم النفسم لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -دراسى الثانىلاصل الف
 (17نة رقن )جل

رقم 

 ــدالقي حالـة مـــــــــاالســــ الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى بطفارس محمد السيد احمد ح 1600120200100000 1482
   باقى كريم احمد عبد العزيز سالم 1600120200100552 1484
   باقى در سيد احمد محمكريم عبد الناص 1600120200100345 1486
   باقى غيدىكمال د ىال فوزمك 1600120200100305 1487
   باقى الساعى كمال محمد كمال 1600120200100532 1488

   باقى فاجى غزالعسر خ اضماهر ر 1600120200100162 1489
 محمد احمد فرج بسيونى يوسف 1600120200101020 1490

 انضرم
   باقى

   باقى محمد احمد محمد عبدالفتاح دره 1600120200100300 1491
   باقى يدىمحمد اشرف احمد جن 1600120200100646 1492
   باقى مد محمد احمدمحمد اشرف مح 1600120200100506 1493
   باقى الشاذلى ناجىلسيد قطب د امحم 1600120200100550 1494
   باقى شناوىالر محمد محمد جاب مدحم 1600120200100311 1495
   ىقبا هللا محمد علىمحمد حسن عبد  1600120200100122 1496
   ىقبا افعىمحمد حسنى عبدهللا ابراهيم الش 1600120200100512 1497
   باقى ممد غانراهيم محبا محمد خالد 1600120200100504 1498

   باقى مدحد ممحمد رضا عبدالعزيز السعي 1600120200100366 1500
   باقى محمد سعد يونس عبدالجيد منصور 1600120200100641 1501
   باقى محمد طارق احمد ابو العنين على 1600120200100413 1502
   باقى ابوالخير ل حامدالد طمحم 1600120200100150 1503
   باقى ه ليلةحق عطيه عطيالمحمد عبد  1600120200100452 1504
   باقى  موسىمحمد عبدهللا احمد عبد هللا 1600120200100016 1505
   باقى لمى ساربتد االمحمد عيد محم 1600120200100410 1506
   باقى مغنيمحمد مجدى محمدعبد الحميد ابو 1600120200100462 1507

   باقى تىهيم سالم الغيامحمد محمد ابرا 1600120200100325 1508
   باقى الجملدمحم ىعل محمد محمد 1600120200100044 1509
   قىاب هيم الشاملىبدالجيد ابرامحمد محمود ع 1600120200100020 1510

 
 
 
 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022ى عهللعام اجلا -الفصل الدراسى الثانى

 مدخل علم النفس



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (18جلنة رقن )
رقم 

 حالـة القيــد ــــماالســـــــــ ىدوالرقم الكــ جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى محمود محمد احمد محمود مدمح 1600120200100446 4844
   باقى محمد منير محمد احمد طاهر 1600120200100042 4845
   باقى محمد مجاهد بدالروفمحمد نشات ع 1600120200100600 4846
   باقى اللطيف بكيربدمحمد واصف ع 1600120200100631 4847
   قىاب ىد غازى الشرقاومحمد يسرى السي 1600120200100324 4848
   باقى تومحمود ابراهيم محمد شلت 1600120200100535 4841
   باقى سل الحايمحمود احمد خليل خلي 1600120200100314 4841

   ىباق شمحمود دقين دمحمود السي 1600120200100301 4849
ولى تالممحمود عبدالمنعم المتولى حامد  1600120200100304 4851

 طايله
   قىاب

محمود محمد محمود محمد محمود  1600120200100303 4854
 حجازى

   باقى

   باقى محمود مدحت حسن حسنى الجندى 1600120200100456 4855
ابو  ىلعمصطفى راغب عبد الفتاح  1600120200100200 4856

 نالعني
   قىبا

   قىبا مصطفى شريف عطيه على مروان 1600120200100544 4857
   باقى مصطفى طارق محمد محمود حسين 1600120200101010 4858
   باقى ده شوقى شاهينى عبفطمص 1600120200100100 4859
   ىقبا السيد محمد عمركشكه ىى علطفمص 1600120200100600 4851
   باقى مد النجارمصطفى مح مصطفى على 1600120200100454 4851

   قىبا دحميح عبد الصال مدحمصطفى م 1600120200100120 4859
مصطفى محمد محمد على محمد  1600120200100441 4861

 النوسانى
   ىقبا

   ىباق اوعمطه مصطفى محمد مصطفى عبد 1600120200100106 4864
   باقى مود ابو عليوهحم مصطفى محمود سعد 1600120200100451 4865
   قىاب ىمصطفى نصرالدين عطوان القصب 1600120200100665 4866
   باقى معاذ محمد عطيه حبشى بسيونى 1600120200100640 4867
   باقى منصور احمد منصور احمد شلبى 1600120200100550 4868
   باقى نادر صبحى عبدالنبى محمد جبريل 1600120200100001 4869
   باقى نصر محمد البيلى على حسين 1600120200100106 4861

   باقى ى السيديونبس مدنى محبسيو نور 1600120200100636 4861
   باقى يم احمد شادىت ابراهنشا ئلوا 1600120200100302 4871

 
 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022هعى للعام اجلا -ثانىالفصل الدراسى ال

 مدخل علم النفس



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 
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رقم 

 متالبإلسثلت توقيع الطب توقيع الطبلت ثبلتسلين حالـة القيــد ـــــــماالســــــ ودىــكالرقم ال جلوس

   باقى يحيى حسن حسين عبد الكريم 1600120200100422 4874

   باقى حمد ابراهيم السيديوسف محمد م 1600120200100500 4875
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 ملقررات  الثانية الفرقةطالب  ختلفاتحضور ائوة ق
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىلفصل الدراسى ا االوىلبالفرقة 

 ( ختلفات23جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   مستجد2س احمد سعد مصطفى عطيه حجازى 1600120200100650 2042

   مستجد2س احمد صالح ابراهيم البسيونى جمل 1600120200100642 2052

   مستجد2س احمد عادل سعد محمد ابراهيم 1600120200100522 2052

   مستجد2س احمد عبد الحكيم عبد المولى سليمان غانم 1600120200100621 2063

   مستجد2س احمد عقل محمد عبد الحميد غانم 1600120200100342 2023

   مستجد2س احمد محمد جودة محمد موسى 1600120200100402 2000

   مستجد2س السعيد المرشدى مصطفى المرشدى 1600120200100245 2120

   مستجد2س ايمن يوسف السيد محمد ابراهيم 1600120200100201 2132

   مستجد2س عبدهللا عادل صباح محمد السيد 1600120200100232 2232

   مستجد2س عمار سعد سالم سعد الدين زايد 1600120200100500 2254

   مستجد2س عمر رشدى عبد النبى محمد ابراهيم 1600120200100322 2262

   مستجد2س فارس اشرف عبد الحافظ مصطفى المرسى 1600120200100203 2220

   مستجد2س محمد حسن محمد على السقا 1600120200100032 2325

   مستجد2س محمد سامى محمد عبد الشافى علوان 1600120200100525 2336

   مستجد2س محمد طارق السعيد احمد النزهى 1600120200100334 2332

من 2س محمد عادل محمود ابراهيم مصطفى خليل 1600120120100450 2652
 1الخارج

  

4534 
ادارة 3س عمرو عبد السميع عبد النبى الجوهرى 1600120120100424

 باق
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 األوىل  لفرقةطالب ااحلضور فشك
 م2021/2022اهعى اجلللعام  -ثانىلا الفصل الدراسى

 (1جلنة رقن )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى رقم جلوس
 ةلـحا
 قيــدال

 إلستالمتوقيع الطبلت ثب نتوقيع الطبلت ثبلتسلي

   مستجد د عرجاوى تركىابراهيم احمد ابراهيم احم 1600120210100034 1001

   دجتسم ورهفى سليمان ابوقاحمد مصطابراهيم  1600120210100250 1002

   مستجد اهيم الدفراوىابراهيم ربيع غازى ابر 1600120210100140 1003

   مستجد يوسف الحضرى ى موسىلعابراهيم  1600120210100301 1004

   مستجد عبد الحى عمام ابراهيم محمد ابراهيم 1600120210100110 1005

   دمستج لسيد محمد ياسينمحمد ا ابراهيم 1600120210100211 1006

   مستجد نيمابراهيم محمد عبدالعليم غ 1600120210100505 1001

   مستجد صود عيدقمابراهيم محمد عبدال 1600120210100010 1000

   مستجد الناقورى ابراهيم محمد على عبد القوى محمد 1600120210100033 1000

   جدمست االشعلالبيلى عوض  احمد ابراهيم 1600120210100311 1010

   مستجد البهوتىاحمد ابو الوفا ابراهيم احمد  1600120210100350 1011

   مستجد محمد احمد عمر احمد احمد مدثر 1600120210100000 1012

   مستجد احمد اشرف السعيد زكى رمضان 1600120210100022 1013

   مستجد د داودمد السيد بردليس احمحا 1600120210100011 1014

   مستجد وسف السيد حجازىلسيد ياحمد ا 1600120210100315 1015

   تجدسم ن عطا هللا الصاوى الخطيبيما مداح 1600120210100111 1016

   مستجد احمد ايهاب محمد عبد الواحد نصير 1600120210100002 1011

   مستجد ابطه بسيونى كساحمد بسيونى  1600120210100200 1010

   مستجد تامر عاصم على دمحا 1600120210100344 1010

   دتجسم قتامر هاشم عبدالراز مداح 1600120210100341 1020

   مستجد احمد جمال احمد ابراهيم المحالوى 1600120210100000 1021

   مستجد بد هللا احمدل احمد عاحمد جما 1600120210100204 1022

   مستجد مد جمال مكرم ابودغيدحا 1600120210100256 1023

   مستجد بسيونى حسن احمد حاتم نبيه عبد العزيز 1600120210100030 1024

   مستجد الحايسد السيد محاحمد حسن م 1600120210100202 1025

   مستجد احمدالمغازىاحمد حسن محمد عبدالفتاح  1600120210100036 1026

   مستجد لحميد عطيانصطفى عبد ااحمد حسن م 1600120210100264 1021

   مستجد علىاحمد حمدى عبدالعليم حافظ  1600120210100121 1020

   مستجد امين عبد هللا طساحمد خالد عبد البا 1600120210100111 1020

   مستجد ابودسوقىاحمد خليفة ابراهيم محمد  1600120210100250 1030

 (4المنازالت ) مبادئ
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   األوىل الفرقة  بكشف احلضور لطال
 م2021/2022 اهعىجلا للعام الثانىالفصل الدراسى 

 (2جلنة رقن )
رقم 
 ســـــــــــــمالا الرقم الكــودى جلوس

حالـة 
 القيــد

 ثبإلستالم توقيع الطبلت طبلت ثبلتسلينال عقيتو

   مستجد لم المغازىاحمد رائد عبدالحى احمد سا 1600120210100325 1031

   مستجد ودحمد عمر على احمد مراش احمد 1600120210100103 1032

   مستجد زىفتاح محمد حجاح عبد الاحمد رما 1600120210100206 1033

   مستجد السيد عمر سعد داحم 1600120210100215 1034

   مستجد احمد شعبان احمد عامر على 1600120210100153 1035

   مستجد عىاحمد صالح عبد المنعم حامد الشاف 1600120210100330 1036

   مستجد طايلة طىميد ابوالمعاحلااحمد صبحى عبد 1600120210100314 1031

   مستجد ىلحجراجب احمد صفوت السيد ر 1600120210100101 1030

   مستجد احمد طارق عطيه محمود 1600120210100540 1030

   مستجد احمد طه عبدالقادر احمد الطبجى 1600120210100353 1040

   مستجد نمبد السالم مصطفى عبد الرحعد احم 1600120210100201 1041

   مستجد اللطيف السيد السعيد عبد احمد 1600120210100321 1042

   مستجد مد رزقحماحمد عدلى  1600120210100305 1043

   مستجد عبد المنعم احمد على احمد محمود 1600120210100136 1044

   دتجمس لى حلمى على بطاحد عاحم 1600120210100150 1045

   تجدسم ابوشوشالمقصود محمد احمد مجدى عبد 1600120210100334 1046

   مستجد م كمال رمضان قاسمرمح احمد 1600120210100212 1041

   مستجد احمد محمد ابراهيم احمد صنقر 1600120210100201 1040

   مستجد جمعة احمد محمد السيد عبدالحميد 1600120210100004 1040

   مستجد نصورات احمد مكرباحمد محمد  1600120210100101 1050

   جدتمس احمد محمد جمال فتحى حسان 1600120210100011 1051

   مستجد مد محمد ربيع على العواقىحا 1600120210100123 1052

   مستجد مد محمد رزق عبدالحميدحا 1600120210100560 1053

   مستجد عىمد السبامحى احمد محمد زك 1600120210100251 1054

   مستجد خولىاحمد محمد سليمان ال 1600120210100206 1055

   مستجد محمد سمير محمد مدحا 1600120210100556 1056

   مستجد احمد محمد عاشور هنداوى راجح 1600120210100021 1051

   مستجد ن متولىاحمد محمد عبد السميع رمضا 1600120210100020 1050

   مستجد الرحمن القصاصعم عبد عبد المن داحمد محم 1600120210100345 1050

   مستجد لسيد احمدا لنبىاعبداحمد محمد  1600120210100110 1060
 

 
 
 
 
 

 (4المنازالت ) ئدبام
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       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  انىالثالفصل الدراسى 

 (3جلنة رقن )
رقم 

 ـــــــــــــمساال ىالرقم الكــود جلوس
حالـة 

 القيــد
 تالمسطبلت ثبإلتوقيع ال تسلينلبثتوقيع الطبلت 

    مستجد اهللاه عطيعط احمد محمد عطاهللا 1600120210100060 1061

    جدمست احمد محمد عنتر محمد عبدالخالق 1600120210100510 1062

    دمستج احمد محمد فوزى ابو عايد 1600120210100020 1063

    مستجد ةشوشاحمد محمد محمد مسعد  1600120210100362 1064

   مستجد احمد محمد مسعد خطاب محمد 1600120210100040 1065

   مستجد حسين ى ابراهيمكزاحمد محمود  1600120210100243 1066

   مستجد احمد محمود شحاته عبدالحميد عليوه 1600120210100013 1061

   مستجد ى صبرهد الحميد مصطفاحمد محمود عب 1600120210100041 1060

   مستجد مصطفى سالم مصطفى العربى مداح 1600120210100046 1060

   مستجد  غازىهللااحمد هانى السيد فتح  1600120210100366 1010

   مستجد دهللا عبدهللا سعفانانى عباحمد ه 1600120210100005 1011

   مستجد ل الدينليد ابراهيم جماو مدحا 1600120210100005 1012

   مستجد سينىالح عنتريوسف احمد  1600120210100251 1013

   مستجد بر محمد الخولىجا ازمادهم ح 1600120210100016 1014

   مستجد حماد ادهم عمر فتحى المتولى السيد 1600120210100340 1015

   مستجد عىمر ىادهم محمد وجيه عرجاو 1600120210100151 1016

   مستجد طيرى االنس المتولوي ادهم مصطفى 1600120210100365 1011

   مستجد نارمضاسامة امين حسن محمد  1600120210100115 1010

   مستجد اسامة مصطفى محسوب محمد اللواتى 1600120210100240 1010

   مستجد اسامه خيرى منصور عبدالروف 1600120210100261 1000

   مستجد حالمالم عبدالحميد محمد موسى السا 1600120210100563 1001

   دتجسم ضاسالم محمد عبد العظيم عبد العزيز معو 1600120210100054 1002

   مستجد اسالم مرزوق معروف حامد 1600120210100326 1003

   مستجد اسماعيل محمد احمد محمد شحاته 1600120210100114 1004

   مستجد لح نجاابراهيم صااشرف سمير  1600120210100140 1005

   مستجد احمد محمد زيدان محموداشرف  1600120210100005 1006

   مستجد اكرم حازم محمد سعيد 1600120210100053 1001

   تجدسم اكرم محمد فرج السيد 1600120210100200 1000

   تجدسم ىحالسعيد محمد فرج منصور الجار 1600120210100235 1000

   مستجد لىعيد عبداللطيف سلاالسيد ابراهيم  1600120210100514 1000

 (4المنازالت ) مبادئ
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 -عدد الحضـور :
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جاهـعة كـفر الشــــيخ 

         األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022 ىعللعام اجلاه -الثانىدراسى ال لفصلا

 (4جلنة رقن )

 ـــــــــــمســاال الرقم الكــودى رقم جلوس
حالـة 

 القيــد
 المتع الطبلت ثبإلسقيتو توقيع الطبلت ثبلتسلين

   جدمست م شليليهاالسيد حمودة فتحى ابر 1600120210100205 1001

   جدتمس السيد رضا السيد ابراهيم الجوهرى 1600120210100266 1002

   مستجد منسيد عادل السيد احمد محمد عبدالرحلا 1600120210100360 1003

   دمستج ود على عطيهالسيد محمود عبدالمعب 1600120210100160 1004

   مستجد ليدامير على قنديل على قن 1600120210100221 1005

   تجدسم سىانس عبد الرحمن عبد المقصود محمد البرل 1600120210100035 1006

   مستجد ايمن محمد عبدالبارى محمد 1600120210100252 1001

   دتجمس ايهاب محمد السيد غيطاس جمعه 1600120210100203 1000

   تجدسم بد الغفار ابو الفضلء احمد عباسم عال 1600120210100152 1000

   مستجد جالل خالد عبدالمنصف ابراهيم سعيد 1600120210100101 1100

   مستجد سى سعد احمدالبسطوي جمال سعد 1600120210100255 1101

   مستجد جمال صبرى جمال جاد 1600120210100333 1102

   مستجد سماعيلن محمد ابراهيم احسي محاز 1600120210100026 1103

   مستجد سماعيل محمود علىحمود ام زمحا 1600120210100224 1104

   مستجد د محمد مصطفى رمضانمحم امسح 1600120210100060 1105

   مستجد مد اسماعيلمنصور اح حسام محمد 1600120210100113 1106

   مستجد يمهسرى فواد ابرام يحسا 1600120210100216 1101

   دمستج ى المتولىلع حسن السيد حسن 1600120210100546 1100

   دتجمس حسن مصطفى السعيد على عالم 1600120210100311 1100

   مستجد حمد نبيه على طنشم ىحسن 1600120210100161 1110

   مستجد حسين السعيد حسن حسان 1600120210100110 1111

   مستجد اعيل غبيشه على حسن محمد اسمادمح 1600120210100120 1112

   مستجد دحت ابراهيم الدسوقى احمد الدقشى محمد 1600120210100265 1113

   مستجد ملخالد حمدى محمد محمد سا 1600120210100160 1114

   مستجد خالد ضياء محمد فتحى العطار 1600120210100010 1115

   جدمست هابح سمير عبدالواخالد عبدالفت 1600120210100101 1116

   مستجد  محمد عبدهللاد هللالد محمد عباخ 1600120210100200 1111

   مستجد درويشصور نق مرامى شفي 1600120210100141 1110

   مستجد ابو شنب رشدى محمد على عبد ربه 1600120210100350 1110

   مستجد حميدرضا احمد محمد  1600120210100351 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 (4ازالت )نمال مبادئ
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       األوىل الفرقة  طالبضور لكشف احل
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىى اسالفصل الدر

 (5جلنة رقن )
رقم 

 ـــــــــمــســاال الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 الطبلت ثبإلستالميع توق ع الطبلت ثبلتسلينيقتو

   مستجد مد يحى مصطفى عامرن محرضوا 1600120210100220 1121

   تجدسم مسعد الحسينى احمد الكردى ادزي 1600120210100310 1122

   مستجد سامح طاهر حسن ابوضيف حسن 1600120210100246 1123

   مستجد شتاوى فودهشلسامى نبيل محمد ا 1600120210100120 1124

   مستجد عبد القادرسعد الدين خليفه سعد خليفه  1600120210100011 1125

   مستجد ورعبدالبديع عاشسيف عالء حمد  1600120210100340 1126

   مستجد شريف عبد الستار عبد العاطى عبد القادر عبد ال 1600120210100201 1121

   مستجد دينالل حسن شهاب الحسن ه نيشهاب الد 1600120210100234 1120

   مستجد لمجيد محمدحمد محى عبداصالح الدين م 1600120210100240 1120

   دجتسم رق سليم محمد بسيونى عطيهاط 1600120210100006 1130

   مستجد طارق عمرو احمد مصطفى عمرو 1600120210100211 1131

   مستجد ر السماحىاتطاهر احمد محمد مخ 1600120210100361 1132

   مستجد هطه مدحت طه اسماعيل على عكاش 1600120210100122 1133

   مستجد سيونى نداالحميد يوسف ب عبد دلاع 1600120210100205 1134

   مستجد رحمن ابو اليزيد عبد الفتاح ابو اليزيد نوارال عبد 1600120210100106 1135

   مستجد يل حسنالجواد اسماع السيد عبد عبد الرحمن 1600120210100242 1136

   مستجد د جادن جاد محمعبد الرحم 1600120210100316 1131

   دجتمس راهيم دسوقى عوضن جمال ابعبد الرحم 1600120210100241 1130

   مستجد عبد الرحمن جميل عبده الزينى 1600120210100100 1130

   جدمست يارمد على ابو الدحاعبد الرحمن خالد  1600120210100330 1140

   مستجد د عبده الشريفعبد الرحمن شريف محم 1600120210100146 1141

   مستجد ربه دربه عبد السميع عبصالح عبد  عبد الرحمن 1600120210100212 1142

   مستجد وىعبد الرحمن عبدالرازق فواد احمد الفال 1600120210100250 1143

   مستجد لى عوضعبد الرحمن على سعد ع 1600120210100230 1144

   مستجد زى محمد ابراهيمن عماد فوعبد الرحم 1600120210100202 1145

   دمستج الفرجانى عبد الرحمن محمد انور عبد هللا 1600120210100210 1146

   مستجد السالمعبد دحموعبد الرحمن محمد عبد السالم م 1600120210100203 1141

   مستجد د ابراهيم بريقعن محمد عيعبد الرحم 1600120210100102 1140

   مستجد خليفه ونىعبد الرحمن محمد منصور بسي 1600120210100225 1140

   مستجد زيتون حسن محمدياسر  نمحعبد الر 1600120210100112 1150

 (4المنازالت ) مبادئ



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022عى هاللعام اجل -الثانىالدراسى صل فال

 (6ن )جلنة رق
رقم 

 ماالســـــــــــــ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 المستتوقيع الطبلت ثبإل توقيع الطبلت ثبلتسلين

    مستجد اعيلاعيل مصطفى اسممساعيد اطى السعبد الع 1600120210100201 1151

1152 
د عبد عبد المجي رحمنلد اعبد العزيز عاطف عب 1600120210100166

 الرحمن
 تجدسم

  

   مستجد االغاط عبد الفتاح بسيونى عبد الفتاح عبد الباس 1600120210100343 1153

   مستجد نالنبى محمد حسانيعبد هللا جمال عبد  1600120210100131 1154

   مستجد عبد هللا صالح عبد الكريم عبدالكريم غنيم 1600120210100010 1155

   مستجد اهيم العناوىرمحمد اب دمعبد هللا مح 1600120210100031 1156

   مستجد عبدالخالق شعبان عبدالخالق اسماعيل احمد 1600120210100003 1151

   مستجد د حسنيعسبداللطيف العبدالرحمن احمد ع 1600120210100213 1150

   مستجد ىلفقعبدالرحمن ايمن شرف ابراهيم رزق ا 1600120210100201 1150

   مستجد ال سمير جاد العسيلىحمن جمعبدالر 1600120210100200 1160

   دتجمس عبدالرحمن عصام ابراهيم على ابراهيم 1600120210100230 1161

   مستجد رمحم حمدن عالء معبدالرحم 1600120210100501 1162

   مستجد يدمالحعبدالرحمن محمود عبد النبى يوسف عبد  1600120210100223 1163

   مستجد ز احمد عبدالعزيز حسنلعزيعبدا 1600120210100320 1164

   جدمست عبدهللا اسماعيل رمضان محمد القبانى 1600120210100032 1165

   تجدسم الباز اسماعيل فاصلشربينى نعبدهللا ا 1600120210100513 1166

   مستجد ىزغا عبدهللا رضا محروس عبدهللا 1600120210100012 1161

   مستجد ضان عبدهللا محمود القصاص رمعبدهللا 1600120210100103 1160

   مستجد عبدهللا فرج ابراهيم خليفه 1600120210100131 1160

   مستجد العوضى دمحعبدالحميد اعبدهللا محمد  1600120210100010 1110

   مستجد يدد زايلحمعبدالهادى محمد عبدالهادى عبد ا 1600120210100106 1111

   مستجد عبدالوهاب محمد غازى السيد 1600120210100104 1112

   مستجد عدلى ميمى اسماعيل يوسف يوسف 1600120210100001 1113

   مستجد جاد عزت سعد عزت سعد 1600120210100232 1114

   مستجد عالء ابراهيم ر جب احمد الظريف 1600120210100051 1115

   مستجد الصبعالء السيد احمد ال 1600120210100254 1116

   مستجد الحقطب ابراهيم ص عالء عبدالباسط 1600120210100231 1111

   مستجد اسماعيل براهيم ابوم محمد اعصاعالء  1600120210100025 1110

   مستجد ه السيد على مصطفىعطي عالء 1600120210100331 1110

   مستجد هيم على ذكى حنبلراباى عل 1600120210100000 1100

                                                        
 
 
 

 
 

 (4المنازالت ) مبادئ



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022اجلاهعى عام لل -الثانىسى درالاصل الف

 (7جلنة رقن )
رقم 

 ـــــــــمــــاالس الكــودى مقرال جلوس
حالـة 

 القيــد
 طبلت ثبإلستالملع اتوقي توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد ةعلى احمد على احمد عطي 1600120210100261 1101

   مستجد على السيد على محمد محمد سعيد 1600120210100113 1102

   تجدسم محمد ابوغازى سالمة ياءى ضلع 1600120210100245 1103

   مستجد على عبد الروف محمد على ابو زيد 1600120210100301 1104

   مستجد يضهالسيد قب ىزغاعلى غازى  1600120210100226 1105

   مستجد على همام السعيد على محمد الصياد 1600120210100210 1106

   مستجد بهعبدرعمار محمد شحاته  1600120210100204 1101

   مستجد دالسالم السيد الجملحمد عبعمار م 1600120210100331 1100

   دجتمس السيد خليفة عثمان زعفانر مع 1600120210100015 1100

   مستجد خالد على محمد شليلر عم 1600120210100031 1100

   دجمست عمر سامح احمد الشهاوى 1600120210100104 1101

   مستجد عمر ديسعمر سامى محمد ال 1600120210100145 1102

   جدتمس عمر عبدالعزيز امين موسى عبدالعزيز 1600120210100205 1103

   مستجد ر عالء الدين محمد محمود فودةمع 1600120210100045 1104

   مستجد عمر ماهر محمد عبدالحميد 1600120210100200 1105

   دجتمس دالفتاح ابوالعطال عبكام عمر محمد 1600120210100310 1106

   مستجد عمر ياسر احمد اليمانى البرجى 1600120210100112 1101

   مستجد شوقى احمد ينعمرو عالء الد 1600120210100565 1100

   مستجد عمرو محمد عمر حامد مصطفى ابو زور 1600120210100150 1100

   مستجد صالحابو عيد حمد مطاوع السو مرعم 1600120210100340 1200

   مستجد عمرو نبيل مامون محمود الشرنوبى 1600120210100142 1201

   مستجد هايعيسى انور حموده خليل قت 1600120210100140 1202

   مستجد فارس الوليد على حلمى الهنداوى 1600120210100216 1203

   دمستج لسميع رمضاناعبد فارس طارق  1600120210100130 1204

   مستجد لى المعداوى علىرس عبد الرازق عاف 1600120210100330 1205

   مستجد  البهى داوددهللابد عفارس محم 1600120210100002 1206

   مستجد والعنينبداللطيف ابفارس ياسر ع 1600120210100320 1201

   جدمست فتحى حسين فتحى شيخه 1600120210100322 1200

   مستجد وىانقفتحى هشام فتحى محمد  1600120210100111 1200

   دتجسم فواد بالل عبداللطيف السيد المكاوى 1600120210100100 1210

 (4ازالت )المن مبادئ



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

            األوىل  ةرقالف كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىاسى الفصل الدر

 (8جلنة رقن )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى رقم جلوس
 ةالـح

 ديــالق
 إلستالمبث توقيع الطبلت بلتسلينلطبلت ثتوقيع ا

   جدمست كامل ياسر كامل موسى محمد عبدالرحمن 1600120210100260 1211

   مستجد يوسف دالمجيدكرم عب مدحاكرم  1600120210100341 1212

   مستجد كريم اسامه عبدالرازق ابوالعباس 1600120210100200 1213

   دجتمس بوشعيشع ابوشعيشعر طلبه اكريم انو 1600120210100540 1214

   مستجد كريم تامر محمد اسماعيل كرم 1600120210100002 1215

   مستجد خليفة محمد السيد حسنى ابراهيم يمكر 1600120210100335 1216

   مستجد كريم حمدى محمد محمد الكيكى 1600120210100021 1211

   مستجد حمد ابراهيميم اابراهعلى  يمرك 1600120210100321 1210

   مستجد يم محمد فخرى السيد عمرانرك 1600120210100220 1210

   دجمست د عبدالحميدممدوح محمو يمرك 1600120210100324 1220

   مستجد لبيب حسنى لبيب احمد حجر 1600120210100130 1221

   دمستج لوى مختار محمد بيومى 1600120210100364 1222

   دمستج الرحمن على دماهر مصطفى على عب 1600120210100102 1223

   دتجسم نمجدى عبدهللا مخيمر احمد مرجا 1600120210100562 1224

   مستجد لديبيم رشوان امحمد ابراه 1600120210100000 1225

   مستجد محمد ابراهيم عبدهللا عبدالكريم 1600120210100132 1226

   مستجد دمحمد ابراهيم على محم براهيممحمد ا 1600120210100300 1221

   مستجد محمد احمد احمد عبده شبور 1600120210100144 1220

   مستجد دمحمود العب محمد احمد السيد 1600120210100012 1220

   مستجد محمد احمد شحاته ابراهيم سعيد 1600120210100001 1230

   مستجد حمد حسنلعزيز مداعباحمد  محمد 1600120210100260 1231

   مستجد على احمد دياباحمد محمد  1600120210100200 1232

   مستجد لىمحمد امين وا داحممحمد  1600120210100202 1233

   مستجد محمد احمد محمد شوقى عبدالعزيزحجازى 1600120210100003 1234

   مستجد هدد عبمحمد احمد محمود محم 1600120210100504 1235

   مستجد اقى محمدد البالدين عب رونمحمد احمد  1600120210100014 1236

   مستجد لىع يعبد السماق عزالرمحمد اسامه عبد  1600120210100220 1231

   مستجد محمد اشرف ابراهيم محمد المنسى 1600120210100004 1230

   تجدسم وانمحمد اشرف صادق احمد رش 1600120210100001 1230

   مستجد سنعبد المعطى ح تامحمد اشرف فرح 1600120210100201 1240

 (4المنازالت ) مبادئ



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

      األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022م اجلاهعى لعال -الثانىى اسرالدالفصل 

 (9رقن ) نةجل
رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 متوقيع الطبلت ثبإلستال توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد رمحمد اشرف محمد جمعة االصف 1600120210100010 1241

   مستجد محمد السعيد عبدالغنى عطا القلتاوى 1600120210100361 1242

   مستجد براهيم عبدالهادى الصياديد اسلمحمد ا 1600120210100156 1243

   مستجد محمد السيد احمد الطحاوى 1600120210100541 1244

   دجتسم دالرحيم اى الديند احمد عبمحمد السي 1600120210100203 1245

   مستجد محمد السيد عبد العظيم السيد حشيش 1600120210100161 1246

   مستجد ن الغندورمحمد مامو مد السيدحم 1600120210100233 1241

   مستجد محمد السيد محمود بريك 1600120210100304 1240

   مستجد محمد بدر ابراهيمايمن  محمد 1600120210100211 1240

   مستجد ابراهيم وحيش من محمدمحمد اي 1600120210100101 1250

   تجدسم لكيالنىاب الكيالنى احمد اهيد امحم 1600120210100000 1251

   مستجد محمد ايهاب محمود محمد العطار 1600120210100231 1252

   دتجمس لسيد البلتاجىاروك بمحمد بسيونى م 1600120210100105 1253

   مستجد مصطفى البلحىمحمد تامر رشاد  1600120210100311 1254

   دمستج ابوبكر تاحدالفبه عمحمد جمال ط 1600120210100100 1255

   مستجد محمد جمال فتحى محمود ابراهيم 1600120210100236 1256

   دمستج محمد جمال محسن محمد محمود 1600120210100056 1251

   مستجد يمانلس محمد حاتم ابراهيم 1600120210100001 1250

   مستجد عيشعشابومحمد حسام الدين حلمى محمد السعيد  1600120210100551 1250

   مستجد محمد حسن شوقى سعد مبروك 1600120210100561 1260

   مستجد محمد حسنين محمد حسنين 1600120210100350 1261

   مستجد محمد على غريب محمد خالد 1600120210100110 1262

   مستجد محمد خالد وحيد عبد المجيد 1600120210100060 1263

   مستجد ميده الغنامحمد خطاب بسيونى حم 1600120210100215 1264

   مستجد محمد خليفة عبد الحميد على عوض 1600120210100064 1265

   مستجد لى الطويلهععوض  محمد راضى 1600120210100313 1266

   مستجد م ابوزينهربيع عبد السال دمحم 1600120210100024 1261

   مستجد لوفمد مخب محالوهمحمد رجب عبدا 1600120210100160 1260

   مستجد محمد رضا عبد السالم محمد حسن 1600120210100310 1260

   تجدسم محمد رضا محمد السعيد زعيمه 1600120210100124 1210

 

 

 

 

 

 

 

       األوىلالفرقة  ضور لطالباحل كشف

 (4المنازالت ) مبادئ

 (4المنازالت ) دئمبا



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىاسى االفصل الدر
 (10جلنة رقن )

رقم 

 ـــــــــمــــسالا كــودىالرقم ال جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم قيع الطبلت ثبلتسلينوت

   مستجد ىمحمد سامى ناجى احمد عيس 1600120210100030 1211

   تجدسم مد سعد مساعد ابوزيد بسيونىحم 1600120210100125 1212

   دتجمس محمد سعد هنداوى ابراهيم جاويش 1600120210100164 1213

   مستجد براهيميد محمد اسلمحمد سمير ا 1600120210100130 1214

   مستجد محمد سمير عبدالسالم محمود الغباوى 1600120210100143 1215

   مستجد سيدجدى شهير المحمد سمير و 1600120210100552 1216

   مستجد محمد صبرى محمد عبدالعال 1600120210100506 1211

   مستجد ىنوصالح الشرنوبى بيومى البسي مدحم 1600120210100155 1210

   مستجد محمد صالح محمد عبد العليم نوح 1600120210100104 1210

   مستجد حسين الشرقاوىر ق جابمحمد طار 1600120210100566 1200

   مستجد على محمد طلعت عوض 1600120210100055 1201

   مستجد طورنالحفى محمد محمد طه مصط 1600120210100020 1202

   مستجد محمد عابد عابد السيد صالح 1600120210100550 1203

   مستجد مرزهمحمد عبد الباسط السيد مرسى  1600120210100351 1204

   جدمست اد الفيومىوجلمحمد عبد الجواد قطب عبد ا 1600120210100001 1205

   دتجمس طلبه محمد عبد هللا السيد 1600120210100050 1206

   مستجد بد هللا محمد عبد المنعمع دمحم 1600120210100000 1201

   دمستج سالم حسنمحمد عبد الناصر عبد المنعم عبد ال 1600120210100023 1200

   مستجد دعسمحمد عبدالعليم فرحات  1600120210100050 1200

   جدمست محمد عبدهللا انور خيرهللا 1600120210100162 1200

   مستجد ود محمد طاجند عبدالموجوجمحمد عبدالمو 1600120210100210 1201

   مستجد محمد عبده حسانين محمد حسانين 1600120210100115 1202

   مستجد احمد عثمانن النبوى محمد عثما 1600120210100323 1203

   مستجد محمد عجمى السيد ابراهيم راضى 1600120210100100 1204

   تجدسم محمد عدلى عباس هيكل 1600120210100253 1205

   مستجد محمد عزت محمد ابراهيم عبدالحميد 1600120210100302 1206

   مستجد مانعبد القادر سل يمابراهمحمد عصام  1600120210100016 1201

   مستجد اهيمرشاد ابر محمد عصام 1600120210100126 1200

   مستجد حميد ربيعالعبد دمحمعصام  مدمح 1600120210100000 1200

   مستجد محمد عطية عطية حبشى بسيونى 1600120210100204 1300

 
 
 
 

 

 
 (4المنازالت ) مبادئ       األوىلالفرقة  كشف احلضور لطالب



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022اهعى ام اجلللع -لثانىسى اارالدل فصال
 (11جلنة رقن )

رقم 

 ـــــــمـــــاالسـ كــودىال مقالر جلوس
حالـة 

 القيــد
 لت ثبإلستالمبطال توقيع ثبلتسلين تالطبلتوقيع 

   مستجد محمد عالء بركات اسماعيل صابر 1600120210100320 1301

   مستجد ن شريفابوالعينيمحمد على  1600120210100346 1302

   دمستج محمد على عبدالسميع على 1600120210100360 1303

   مستجد اطىالدميمحمد محمد عمرو السعيد سليمان  1600120210100116 1304

   مستجد مد الفارهمحمد اح محمد عوض 1600120210100165 1305

   مستجد ابراهيم محمد فتحى عبدالوهاب ابوالعنين 1600120210100200 1306

   دمستج ابراهيم الدابى حى محمدمحمد فت 1600120210100134 1301

   دتجمس محمد فتحى محمد طه ودن 1600120210100213 1300

   تجدسم محمد فتحى محمود ابوشامه 1600120210100004 1300

   مستجد محمد فهمى فوزى نصر غازى 1600120210100030 1310

   جدمست عبد الحميد مالحليمحمد كرم محمد عبد  1600120210100106 1311

   مستجد مال الشرقاوىمد كمال غريب كحم 1600120210100363 1312

   مستجد ملكا احمد املمحمد لطفى ك 1600120210100010 1313

   مستجد محمد ماهر عبدالموجود احمد السيد 1600120210100336 1314

   دجمست كمبروك عبدالاله زكى مبرو مدمح 1600120210100306 1315

   مستجد محمد محمد محروس دمحمد محروس السي 1600120210100355 1316

   مستجد منسى وادالسيد عبد الجمد مح مدمح 1600120210100013 1311

   مستجد محمد محمد عباس صبره رحيم 1600120210100120 1310

   مستجد واقلعزيز بدير السمحمد محمد عبدا 1600120210100210 1310

   دمستج محمد محمد فتحى زغاوه 1600120210100111 1320

   دتجمس مدمحمد محمود السيد فراج اح 1600120210100210 1321

   مستجد عزام دممحمد محمود السيد مح 1600120210100230 1322

   مستجد محمد محمود محب حجازى 1600120210100116 1323

   مستجد هبمد طلمحمد محمود مح 1600120210100303 1324

   مستجد الجزارحسينى رهللا البج محمد مرسى 1600120210100135 1325

   مستجد ل الوكيعبدهللا زيزمد مصطفى عبدالعحم 1600120210100065 1326

   مستجد محمد موسى محمد ابراهيم محمد سالم 1600120210100121 1321

   جدتسم اسممحمد ناصر بدير السيد ق 1600120210100214 1320

   مستجد بيم محمد الديلحلمحمد نصر عبدا 1600120210100151 1320

   مستجد يادصال محمد عبدالمنصفم ئاد ومحم 1600120210100206 1330

 
 
 

 
 

       األوىل الفرقة  لطالب روكشف احلض
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىالفصل الدراسى ا

 (4المنازالت ) مبادئ



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (12رقن ) نةجل
رقم 

 ـمـــــــاالســـــ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 دالقيــ
 مطبلت ثبإلستالال عيتوق توقيع الطبلت ثبلتسلين

   جدمست محمد وليد صالح السيد حسين 1600120210100003 1331

   مستجد د صالح عطا على شبكةولي محمد 1600120210100332 1332

   مستجد يم محمدرافت ابراهمحمد ياسر  1600120210100061 1333

   مستجد ه سالمةواد عمر عبدمحمد ياسر ف 1600120210100105 1334

   مستجد محمد عطيهد محمد يسرى احم 1600120210100133 1335

   مستجد محمود ابراهيم حامد القاضى 1600120210100141 1336

   مستجد محمود اشرف عبدالستار على 1600120210100000 1331

   جدمست كات عتمانبر لموجودمحمود انس عبد ا 1600120210100352 1330

   دتجمس بىوسف جاب هللا شرامود جاب هللا يحم 1600120210100342 1330

   مستجد طلحه الشناوى حامد ىدحم محمود 1600120210100163 1340

   مستجد محمود حمدى محمد محمد الدويك 1600120210100511 1341

   دتجمس م داودمحمود رضا محمد ابراهي 1600120210100006 1342

   دتجمس دد عباس احمعسممحمود سمير  1600120210100006 1343

   مستجد افعىشال محمود صديق عبد الحميد محمد 1600120210100042 1344

   مستجد محمود عبد الغفار ابراهيم رمضان 1600120210100221 1345

   دمستج محمود عبداللطيف بلتاجى السيد 1600120210100066 1346

   مستجد صالح ىمحمود على يحى عبدالهاد 1600120210100262 1341

   جدمست محمود عمر عمر عبد الحميد بركات 1600120210100356 1340

   مستجد د عبد الحليم عبد الحميد االغاعي دمحمو 1600120210100043 1340

   مستجد محمود فرحات السيد الخطيب 1600120210100312 1350

   تجدسم مد احمد السيد احمد عطيهد محمحمو 1600120210100110 1351

   مستجد خاته محمد موسىمحمد بد محمو 1600120210100100 1352

   مستجد الحليم اغا محمود محمد عبد 1600120210100100 1353

   مستجد لىمحمود محمود حامد حسن ع 1600120210100052 1354

   مستجد طىى االمام السفعل حتد مدمحمو 1600120210100102 1355

   مستجد ابوهود عبد الالسيد محم محمود مسعد 1600120210100310 1356

   تجدسم يد كمال محمود محمود علىد ولومحم 1600120210100105 1351

   مستجد محمود ياسر محمد عبدالمنعم الدغيدى 1600120210100511 1350

   دتجمس حجازى ناضرف سمجد يومروان ا 1600120210100015 1350

   مستجد لى السيد ناصفمصطفى ابراهيم ع 1600120210100040 1360

 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

     األوىلالفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022جلاهعى ا ماللع -الفصل الدراسى الثانى 

 (13جلنة رقن )  
رقم 

 ـــــــماالســــــ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 ستالمبإلثبلت لطتوقيع ا توقيع الطبلت ثبلتسلين

   دتجمس ديابد لسيدالمنعم ابع مصطفى امين 1600120210100500 1361

   مستجد دهزيا دمحممصطفى جمال ابراهيم  1600120210100154 1362

   مستجد مصطفى خالد هاشم عبدالحميد احمد 1600120210100100 1363

   دمستج فهيزيز خلمصطفى عبد العزيز اسماعيل عبدالع 1600120210100040 1364

   تجدسم بطاح حلمى على ىمصطفى عل 1600120210100110 1365

   دجمست مصطفى فرج بدير شمس الدين 1600120210100041 1366

   مستجد طفى محمود عبد الرازق متولى حسنصم 1600120210100300 1361

   مستجد مصطفى محمود مصطفى عبدالخالق زيتون 1600120210100044 1360

   مستجد ةتامصطفى يسرى مبروك محمد شح 1600120210100300 1360

   مستجد معاذ جمال فهمى محمد عيد 1600120210100100 1310

   مستجد شلبىطفى ابراهيم صممعتز عبدالنبى  1600120210100101 1311

   مستجد دوح مصطفى مندوه ابو العز السيدمم 1600120210100222 1312

   مستجد رهبراهيم زرزومهند محمد ا 1600120210100114 1313

   مستجد والحمد ابوزيدجاح ابمهند ن 1600120210100014 1314

   مستجد من ابراهيم احمد حمدى الزاهدوم 1600120210100063 1315

   مستجد العالم عبد الحى حسن عبد مومن فيصل عبد المنع 1600120210100100 1316

   مستجد رويشبراهيم ديم عيد اابراهل ئوا 1600120210100211 1311

   مستجد الشافى عبده الششتاوىنى عبد وجدى ها 1600120210100150 1310

   مستجد عبدالمقصود عيسى دياسين السيد عزيز السي 1600120210100354 1310

   مستجد وليد يحى البسطويسىى يح 1600120210100061 1300

   مستجد نصارهيم ابراهيم محمد رابيوسف ا 1600120210100001 1301

   مستجد ن مصطفى محمد الشرقاوىلديم احسا سفيو 1600120210100062 1302

   مستجد يوسف حسام يوسف حسين هاشم 1600120210100551 1303

   مستجد يخيوسف حماده يوسف الش 1600120210100555 1304

   جدتمس طفىيوسف شعبان محمد مص 1600120210100260 1305

   دمستج مد خميسحم يوسف محمد يوسف 1600120210100050 1306

   دجمست يوسف وائل محمود محمد احمد سعد 1600120210100210 1301

   مستجد سف ياسر يوسف رضوان ابو النجاوي 1600120210100241 1300

   باقى ابراهيم احمد جالل احمد ابو عامر 1600120200100321 1300

 

 

 (4المنازالت ) مبادئ



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 االوىلرقة الف كشف احلضور لطالب
 م2021/2022عى اهللعام اجل -ىناثالالفصل الدراسى 

 (14جلنة رقن )
رقم 

 ــديقال حالـة االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى اهيم محمد ابراهيم فوزى ابو العنينابر 1600120200100302 1392
   باقى عبسابوالفتوح دابراهيم منير  1600120200100551 1393
   باقى ابراهيم هانى ابراهيم محمد العسيلى 1600120200100105 1394
   باقى منيسى ممد اشرف رمضان ابراهيحا 1600120200100402 1395
   باقى احمد خضر محمد حلمى ابو عضمه 1600120200100431 1398

د فتحى ذكى حمالدين ماحمد صالح  1600120200100531 1399
 انحمد زهرم

   باقى

للطيف سعد عبد اللطيف عبد ااحمد  1600120200100511 1400
 جمعه

   باقى

   قىاب احمد عزت يحى ابوشعيشع يوسف 1600120200101006 1402
   باقى ونىسيمحمد ب د قطباحمد عما 1600120200101005 1403
   باقى احمد فتحى عبد الحى محمد كشاف 1600120200100430 1404
نى بدالغع العجاج نيزاحمد محمد  1600120200100151 1405

 نورالدين
   باقى

   ىقبا اسمجيد قالم دعب احمد محمد محمد 1600120200100556 1407
   باقى يلىالنشاحمد وليد محمد على  1600120200100602 1410
   باقى ادهم حسن عبد الجواد على عبد الجواد 1600120200100305 1411
   باقى الحبشى دمحامة عبد الرحمن مسا 1600120200100011 1412
   ىباق شريف محمد فهمى عبدالسالمر اس 1600120200101011 1413
   باقى بد المنعم احمد محمدلد عاخالسيد  1600120200100611 1415
براهيم ا السيد مصطفى الجوهرى 1600120200100033 1417

 الجوهرى
   باقى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4منازالت )لا ئمباد



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 
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Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University
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جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 وىلة االلفرقب ار لطالكشف احلضو
 م2021/2022جلاهعى اام علل -الثانى ىسالفصل الدرا

 (15جلنة رقن )
رقم 

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى جمعه محمد محمد محمد عياد 1600120200100404 1421
   باقى خيلدالصمد دالب عبحاتم غ 1600120200100300 1422
   باقى رمضان محمد عطيفى يماهربم احاز 1600120200100410 1423
   باقى حازم على فتحى نعيم 1600120200100435 1424
   باقى مد خليلحامد احمد حا 1600120200100201 1425
   باقى لىن عديحسام الدين هالل ربيع عاب 1600120200100300 1426
   قىاب عماد مصطفى الشرقاوى امحس 1600120200100421 1427
   باقى حسام محمد انور شعبان بيومى 1600120200100306 1428

   باقى نن محمد حسين حسن ريحاحسي 1600120200100310 1430
   باقى خالد احمد محمد السيد ابراهيم 1600120200100043 1432
   باقى سنينخالد احمد نعمان ح 1600120200100400 1433
   ىباق شتايم حسن هاراب خالد اشرف 1600120200100316 1434
   باقى خالد حماسه عوض هللا زايد 1600120200100565 1435
   باقى هيم عطيه ابراهيم زقزوقاراب سعد 1600120200100550 1440
   باقى يوسف البحيرىر ر محمد صابصاب 1600120200100313 1441
   باقى الشوادفىصالح حسين عطيه  1600120200100501 1442
بدالرحمن محمد عبدالرحمن ى عرصب 1600120200100365 1443

 قاسم
   باقى

   باقى طارق محمد محمد باشا غنام 1600120200100511 1444
   باقى طالل اسماعيل سعد محمد الحفناوى 1600120200100426 1445
   باقى حمد بركاتدالسالم مطلحه محمد عب 1600120200101020 1446
   باقى عطية حمدالى وهللا مت حفت عامر 1600120200100415 1447

   باقى عبد الحميد خليل محمد حامد ابو شنب 1600120200100516 1448
لفتاح رف محمد عبد اعبد الرحمن اش 1600120200100024 1449

 يعقوب
   باقى

بدالفتاح يد عبد الحليم ععبد الرحمن السع 1600120200100343 1450
 الدسوقى

   باقى

 
 
 
 
 

 (4المنازالت ) مبادئ



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 ىلواال لفرقةا باللطر كشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى

 (16جلنة رقن )
رقم 

 قيــدة الـحال االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى عبد الرحمن بسيونى محمد عبدالحافظ 1600120200100406 1452
   باقى يمنر غطف عاشواع عبد الرحمن 1600120200100463 1453
   باقى عبد الرحمن يوسف محمد احمد ماجور 1600120200100344 1454
   باقى المجد محمد محمد الشافعى  ابوعبد هللا 1600120200100520 1455
عبد هللا حماده عبد هللا عبد الفضيل  1600120200100305 1456

 المرشدى
   باقى

هاب وال دعب لد محمداخ عبد هللا 1600120200100356 1457
 السنديونى

   باقى

عبد هللا سالمه ابراهيم السيد على  1600120200100666 1458
 عاصى

   باقى

   باقى عبد هللا محمد عبد هللا سالمة 1600120200100015 1460
   باقى عبد المنعم ابراهيم عوض محمد 1600120200100100 1461
زيز عدالبم ععبدالمنع دعبدالرحمن احم 1600120200101030 1462

 ابوطبل
   باقى

   باقى عبدالرحمن حمدى عبدالشافى مهيا 1600120200100301 1463
   باقى عبدالرحمن رشدى عبدالعزيز عبدالسالم 1600120200100634 1464
   باقى خليل عبدالرحمن صابر محمد السيد 1600120200100460 1465
   قىاب لهيم برجاربعبدالرحمن على ا 1600120200101001 1466
   ىقبا يز بدير السواقماد عبدالعزع عبدالعزيز 1600120200100644 1467
   باقى ر السيد عمرجمال انوعبدهللا  1600120200100400 1468

   باقى محمدعلىعبدهللا محمد رياض  1600120200100160 1470
   باقى فسحمد حسن يوعالء حسن م 1600120200100106 1472
   باقى المهدى على ابو العطاى عل 1600120200100635 1474
   باقى فاروق بدر مرسى النجار قطارى عل 1600120200100006 1476
   باقى عماد الدين فتح هللا محمد عمران 1600120200100304 1477

   باقى عماد محمد خليل عبد الاله ابو هنطش 1600120200100560 1478
   باقى مدحا ىمرسعمر  ودمحمعمر  1600120200100336 1479
   باقى حسينف عمر هشام محمد عبداللطي 1600120200100111 1480

 
 
 
 
 

 (4ت )الالمناز مبادئ



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 االوىللفرقة اب الر لطكشف احلضو
 م2021/2022ى للعام اجلاهع -الفصل الدراسى الثانى

 (17جلنة رقن )
رقم 

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى م عبد الحليم سعدفارس اسامه عبد السال 1600120200100655 1481
   باقى سيد احمد حطبد المحس مفار 1600120200100000 1482
   باقى فتحى عصام ادهم عطا هللا السيد 1600120200100316 1483
   باقى محمودسطاوى س بيونكريم ايمن  1600120200100333 1485
   باقى بد الناصر سيد احمد محمدم عكري 1600120200100345 1486
   باقى كمال فوزى كمال دغيدى 1600120200100305 1487
   باقى اعىكمال الس كمال محمد 1600120200100532 1488

   باقى ماهر رضا عسر خفاجى غزال 1600120200100162 1489
مد احمد فرج بسيونى يوسف حم 1600120200101020 1490

 ناضرم
   باقى

   باقى محمد احمد محمد عبدالفتاح دره 1600120200100300 1491
   باقى يدىجن داحممحمد اشرف  1600120200100646 1492
   باقى الشاذلى ناجىمحمد السيد قطب  1600120200100550 1494
   باقى شناوىالمحمد جابر محمد محمد  1600120200100311 1495
   باقى على حمدم د هللاحسن عب دمحم 1600120200100122 1496
   ىقبا محمد حسنى عبدهللا ابراهيم الشافعى 1600120200100512 1497
   باقى راهيم محمد غانمالد ابمحمد خ 1600120200100504 1498

   باقى محمد رضا عبدالعزيز السعيد محمد 1600120200100366 1500
   قىبا منصور دمحمد سعد يونس عبدالجي 1600120200100641 1501
   باقى علىابو العنين  دمحمد طارق احم 1600120200100413 1502
   باقى لةليه حق عطيه عطيالعبد محمد  1600120200100452 1504
   باقى هللا موسى محمد عبدهللا احمد عبد 1600120200100016 1505
   باقى غنيميد ابوحمدعبد الحممحمد مجدى م 1600120200100462 1507

   باقى محمد محمد على محمدالجمل 1600120200100044 1509
   باقى الشاملى محمد محمود عبدالجيد ابراهيم 1600120200100020 1510

 
 
 
 
 
 

 (4المنازالت ) بادئم



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022هعى للعام اجلا -الفصل الدراسى الثانى

 (18جلنة رقن )
رقم 

 حالـة القيــد االســـــــــــــم كــودىالرقم ال جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   ىباق مودمحمد محمود محمد احمد مح 1600120200100446 4844
   باقى محمد مجاهد بدالروفمحمد نشات ع 1600120200100600 4846
   باقى اللطيف بكيربدمحمد واصف ع 1600120200100631 4847
   قىاب الحايس لمحمود احمد خليل خلي 1600120200100314 4841

مد المتولى المتولى حا معمحمود عبدالمن 1600120200100304 4851
 طايله

   باقى

محمود محمد محمود محمد محمود  1600120200100303 4854
 حجازى

   باقى

   باقى مدحت حسن حسنى الجندىود محم 1600120200100456 4855
 وبمصطفى راغب عبد الفتاح على ا 1600120200100200 4856

 نالعني
   ىباق

   باقى يند محمود حسمحمصطفى طارق م 1600120200101010 4858
   باقى ده شوقى شاهينى عبمصطف 1600120200100100 4859
   ىقاب ى السيد محمد عمركشكهى علطفمص 1600120200100600 4851
   باقى صالح عبد الحميد دممصطفى مح 1600120200100120 4859
د على محمد محم دمحممصطفى  1600120200100441 4861

 النوسانى
   باقى

   باقى اوعمط هبدمصطفى محمد مصطفى ع 1600120200100106 4864
   باقى مصطفى محمود سعد محمود ابو عليوه 1600120200100451 4865
   باقى مصطفى نصرالدين عطوان القصبى 1600120200100665 4866
   قىاب ليجبرى محمد بنلنادر صبحى عبدا 1600120200100001 4869
   باقى يلى على حسينالب دمنصر مح 1600120200100106 4861

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفرقة االوىلر لطالب اف احلضوشك

 (4المنازالت ) مبادئ

 (4ت )المنازال مبادئ



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى
 (19جلنة رقن )

رقم 

 مالتتوقيع الطبلت ثبإلس توقيع الطبلت ثبلتسلين حالـة القيــد ماالســـــــــــــ كــودىالرقم ال جلوس

   باقى ميحيى حسن حسين عبد الكري 1600120200100422 4874

   باقى حمد ابراهيم السيديوسف محمد م 1600120200100500 4875

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 ملقررات  والثالثة الثانيةالفرقة طالب  ختلفاتقائوة حضور 
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىفصل الدراسى بالفرقة االوىل ال

 ( ختلفات23جلنة )

 ة القيــدلـحب االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   مستجد2س ابراهيم سعد ابراهيم محمد العدوى 1600120200100503 2000

   وضمفر2س احمد عاطف محمد داود 1600120200101030 2061

 رمضان عماد رمضان محمود طلبه 1600120200101014 2125
   مستجد2س

   مستجد2س زياد خالد معوض معوض على 1600120200100022 2120

   مفروض2س عبدهللا طارق ابراهيم مصطفى سالم 1600120200101036 2236

   ستجدم2س ياسر عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف الشيخ 1600120200100400 2451

   مفروض2س مصطفى فرج المعداوى الدومانى 1600120200101032 2436

   باق2س عبدالعزيز صبرى عبدالعزيز محمد العطار 1600120100100341 2542

   باق2س محمد سعيد سعيد الحلو 1600120100100153 2506

   باق2س محمد عالء الدين محمد السمسار 1600120100100204 2622

   1من الخارج احمد احمد على عبده 1600120120100322 2650

   1من الخارج اعيل حسن عامرمحمد السيد اسم 1600120120100455 2651

4077 
تدريس 3س احمد عوض صبرى عبدربه رمضان شادى 1600120160100261

 باق
  

4440 
 ادارة3س احمد يوسف غازى على 1600120120100423

 باق
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4الت )مبادئ المناز -المادة :



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 األوىل  طالب الفرقةاحلضور كشف
 م2021/2022اهعى ام اجلللع -الثانى الفصل الدراسى

 (1جلنة رقن )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى رقم جلوس
حالـة 
 القيــد

 إلستالمتوقيع الطبلت ثب توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد عرجاوى تركى داحم هيممد ابراحا ميهابرا 1600120210100034 1001

   مستجد ابراهيم احمد مصطفى سليمان ابوقوره 1600120210100250 1002

   مستجد ابراهيم ربيع غازى ابراهيم الدفراوى 1600120210100140 1003

   مستجد ابراهيم على موسى يوسف الحضرى 1600120210100301 1004

   مستجد الحى عمام عبد هيماابرم محمد يهاربا 1600120210100110 1005

   جدمست ابراهيم محمد السيد محمد ياسين 1600120210100211 1006

   مستجد ابراهيم محمد عبدالعليم غنيم 1600120210100505 1001

   مستجد ابراهيم محمد عبدالمقصود عيد 1600120210100010 1000

   مستجد الناقورى دحمم وىلقعبد ا ىلع دابراهيم محم 1600120210100033 1000

   مستجد احمد ابراهيم البيلى عوض االشعل 1600120210100311 1010

   مستجد مد ابو الوفا ابراهيم احمد البهوتىحا 1600120210100350 1011

   مستجد احمد احمد مدثر محمد احمد عمر 1600120210100000 1012

   مستجد ضانمى رسعيد زكلا فرشاحمد ا 1600120210100022 1013

   مستجد مد السيد بردليس احمد داودحا 1600120210100011 1014

   مستجد ىسف السيد حجازاحمد السيد يو 1600120210100315 1015

   مستجد احمد ايمن عطا هللا الصاوى الخطيب 1600120210100111 1016

   جدمست صيرن دحاواحمد ايهاب محمد عبد ال 1600120210100002 1011

   مستجد ابطه بسيونى كساحمد بسيونى  1600120210100200 1010

   مستجد احمد تامر عاصم على 1600120210100344 1010

   مستجد احمد تامر هاشم عبدالرازق 1600120210100341 1020

   مستجد محالوىاحمد جمال احمد ابراهيم ال 1600120210100000 1021

   مستجد ل احمد عبد هللا احمدجما مدحا 1600120210100204 1022

   دمستج احمد جمال مكرم ابودغيد 1600120210100256 1023

   مستجد احمد حاتم نبيه عبد العزيز بسيونى حسن 1600120210100030 1024

   مستجد احمد حسن محمد السيد الحايس 1600120210100202 1025

   مستجد مدالمغازىحااح تالفمحمد عبد نحس احمد 1600120210100036 1026

   دمستج احمد حسن مصطفى عبد الحميد عطيان 1600120210100264 1021

   مستجد احمد حمدى عبدالعليم حافظ على 1600120210100121 1020

   مستجد احمد خالد عبد الباسط امين عبد هللا 1600120210100111 1020

   مستجد ودسوقىبامد حم مابراهي ةفيخل احمد 1600120210100250 1030

 (4ضمار)دان والميات الممبادئ مسابق
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

   األوىل الفرقة  بكشف احلضور لطال
 م2021/2022اهعى م اجلللعا الثانىالفصل الدراسى 

 (2) رقن جلنة

رقم 
 االســـــــــــــم الكــودىقم الر جلوس

حالـة 
 القيــد

 توقيع الطبلت ثبإلستالم توقيع الطبلت ثبلتسلين

   دتجمس ىغازالم المس دمحااحمد رائد عبدالحى  1600120210100325 1031

   مستجد د عمر على احمد محمودراش احمد 1600120210100103 1032

   مستجد فتاح محمد حجازىاحمد رماح عبد ال 1600120210100206 1033

   مستجد احمد سعد السيد عمر 1600120210100215 1034

   مستجد احمد شعبان احمد عامر على 1600120210100153 1035

   مستجد عىاحمد صالح عبد المنعم حامد الشاف 1600120210100330 1036

   تجدسم لةيد ابوالمعاطى طاياحمد صبحى عبدالحم 1600120210100314 1031

   مستجد احمد صفوت السيد رجب الحجرى 1600120210100101 1030

   مستجد ق عطيه محمودطار احمد 1600120210100540 1030

   مستجد ادر احمد الطبجىالقعبد طه احمد 1600120210100353 1040

   تجدسم مصطفى عبد الرحمناحمد عبد السالم  1600120210100201 1041

   مستجد احمد عبد اللطيف السيد السعيد 1600120210100321 1042

   دمستج احمد عدلى محمد رزق 1600120210100305 1043

   تجدسم معمنلاد عبد ومحم داحمد على احم 1600120210100136 1044

   مستجد لى حلمى على بطاحد عاحم 1600120210100150 1045

   مستجد محمد ابوشوشاحمد مجدى عبدالمقصود  1600120210100334 1046

   مستجد احمد محرم كمال رمضان قاسم 1600120210100212 1041

   دجمست احمد محمد ابراهيم احمد صنقر 1600120210100201 1040

   مستجد جمعة احمد محمد السيد عبدالحميد 1600120210100004 1040

   مستجد ت احمد منصوراحمد محمد بركا 1600120210100101 1050

   مستجد احمد محمد جمال فتحى حسان 1600120210100011 1051

   مستجد ع على العواقىاحمد محمد ربي 1600120210100123 1052

   مستجد عبدالحميدزق رمد احمد مح 1600120210100560 1053

   مستجد ىاحمد محمد زكى محمد السباع 1600120210100251 1054

   مستجد يمان الخولىحمد سلاحمد م 1600120210100206 1055

   مستجد احمد محمد سمير محمد 1600120210100556 1056

   دجمست احمد محمد عاشور هنداوى راجح 1600120210100021 1051

   مستجد ن متولىاحمد محمد عبد السميع رمضا 1600120210100020 1050

   مستجد لقصاصالرحمن ا د المنعم عبداحمد محمد عب 1600120210100345 1050

   مستجد احمد محمد عبدالنبى السيد احمد 1600120210100110 1060
 

 
 
 
 
 

 (4الميدان والمضمار) اتمبادئ مسابق
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  ر لطالبكشف احلضو
 م2021/2022اهعى جلا مالعل الثانى ىسارالفصل الد

 (3جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم ىالرقم الكــود جلوس
لـة اح

 دالقيــ
 ستالمتوقيع الطبلت ثبإل توقيع الطبلت ثبلتسلين

    مستجد احمد محمد عطاهللا عطيه عطاهللا 1600120210100060 1061

    مستجد احمد محمد عنتر محمد عبدالخالق 1600120210100510 1062

    دمستج احمد محمد فوزى ابو عايد 1600120210100020 1063

    مستجد محمد مسعد شوشةمحمد احمد  1600120210100362 1064

   مستجد احمد محمد مسعد خطاب محمد 1600120210100040 1065

   مستجد سينكى ابراهيم حاحمد محمود ز 1600120210100243 1066

   مستجد عليوه ديلحماعبدشحاته  دوممح احمد 1600120210100013 1061

   مستجد صبرهفى الحميد مصط احمد محمود عبد 1600120210100041 1060

   مستجد مصطفى سالم مصطفى العربى مداح 1600120210100046 1060

   مستجد  غازىاحمد هانى السيد فتح هللا 1600120210100366 1010

   مستجد نفاعس عبدهللا هللادباحمد هانى ع 1600120210100005 1011

   دمستج الدين مد وليد ابراهيم جمالحا 1600120210100005 1012

   مستجد الحسينى احمد يوسف عنتر 1600120210100251 1013

   مستجد ادهم حازم جابر محمد الخولى 1600120210100016 1014

   دجتمس ادهم عمر فتحى المتولى السيد حماد 1600120210100340 1015

   مستجد مرعى ىادهم محمد وجيه عرجاو 1600120210100151 1016

   مستجد ادهم مصطفى يونس المتولى االطير 1600120210100365 1011

   مستجد اسامة امين حسن محمد رمضان 1600120210100115 1010

   مستجد اسامة مصطفى محسوب محمد اللواتى 1600120210100240 1010

   مستجد خيرى منصور عبدالروف هامسا 1600120210100261 1000

   مستجد وسى المالحيد محمد مم عبدالحمالاس 1600120210100563 1001

   مستجد اسالم محمد عبد العظيم عبد العزيز معوض 1600120210100054 1002

   مستجد اسالم مرزوق معروف حامد 1600120210100326 1003

   مستجد مد شحاتهمح حمدامد ماعيل محسا 1600120210100114 1004

   مستجد نجا براهيم صالحاشرف سمير ا 1600120210100140 1005

   مستجد احمد محمد زيدان محموداشرف  1600120210100005 1006

   مستجد اكرم حازم محمد سعيد 1600120210100053 1001

   مستجد اكرم محمد فرج السيد 1600120210100200 1000

   مستجد ىحالسعيد محمد فرج منصور الجار 1600120210100235 1000

   مستجد السيد ابراهيم السيد عبداللطيف على 1600120210100514 1000

 (4ات الميدان والمضمار)مبادئ مسابق
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

         األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022ى للعام اجلاهع -الثانىالفصل الدراسى 

 (4جلنة رقن )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى رقم جلوس
 ةـلحا

 قيــدلا
 المتتوقيع الطبلت ثبإلس طبلت ثبلتسلينال عقيوت

   مستجد السيد حمودة فتحى ابراهيم شليل 1600120210100205 1001

   مستجد السيد رضا السيد ابراهيم الجوهرى 1600120210100266 1002

   مستجد السيد عادل السيد احمد محمد عبدالرحمن 1600120210100360 1003

   دمستج محمود عبدالمعبود على عطيهد سيلا 1600120210100160 1004

   مستجد امير على قنديل على قنديل 1600120210100221 1005

   مستجد انس عبد الرحمن عبد المقصود محمد البرلسى 1600120210100035 1006

   مستجد ايمن محمد عبدالبارى محمد 1600120210100252 1001

   مستجد يد غيطاس جمعهالس حمدايهاب م 1600120210100203 1000

   مستجد باسم عالء احمد عبد الغفار ابو الفضل 1600120210100152 1000

   مستجد جالل خالد عبدالمنصف ابراهيم سعيد 1600120210100101 1100

   مستجد جمال سعد البسطويسى سعد احمد 1600120210100255 1101

   دتجمس دجا ى جمالربص المج 1600120210100333 1102

   مستجد براهيم اسماعيلمد ان مححسي محاز 1600120210100026 1103

   مستجد يل محمود علىحازم محمود اسماع 1600120210100224 1104

   مستجد رمضانحسام محمد محمد مصطفى  1600120210100060 1105

   دجتسم لحسام محمد منصور احمد اسماعي 1600120210100113 1106

   مستجد يمهحسام يسرى فواد ابرا 1600120210100216 1101

   مستجد حسن السيد حسن على المتولى 1600120210100546 1100

   مستجد حسن مصطفى السعيد على عالم 1600120210100311 1100

   مستجد حسنى محمد نبيه على طنش 1600120210100161 1110

   مستجد انسن حعيد حسسلا ينسح 1600120210100110 1111

   مستجد مد اسماعيل غبيشمححسن ه على ادمح 1600120210100120 1112

   مستجد احمد الدقشاهيم الدسوقى حمدى مدحت ابر 1600120210100265 1113

   مستجد سالممحمد محمد خالد حمدى  1600120210100160 1114

   دمستج ارطعلا ىخالد ضياء محمد فتح 1600120210100010 1115

   مستجد هابوبدالح سمير عاخالد عبدالفت 1600120210100101 1116

   مستجد دهللاخالد محمد عبد هللا محمد عب 1600120210100200 1111

   مستجد رامى شفيق منصور درويش 1600120210100141 1110

   مستجد رشدى محمد على عبد ربه ابو شنب 1600120210100350 1110

   مستجد رضا احمد محمد حميد 1600120210100351 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 (4ات الميدان والمضمار)مبادئ مسابق
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022م اجلاهعى لعال -الثانىالفصل الدراسى 

 (5جلنة رقن )

رقم 

 ــــــماالســـــــ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد محمد يحى مصطفى عامران ورض 1600120210100220 1121

   مستجد زياد مسعد الحسينى احمد الكردى 1600120210100310 1122

   مستجد سامح طاهر حسن ابوضيف حسن 1600120210100246 1123

   مستجد سامى نبيل محمد الششتاوى فوده 1600120210100120 1124

   مستجد القادرد عب هليفسعد خه فيلخ نسعد الدي 1600120210100011 1125

   مستجد سيف عالء حمد عبدالبديع عاشور 1600120210100340 1126

   مستجد عبد العاطى عبد القادر عبد الالستار  شريف عبد 1600120210100201 1121

   مستجد شهاب الدين حسن هالل حسن شهاب الدين 1600120210100234 1120

   مستجد د محى عبدالمجيد محمدمحم دينصالح ال 1600120210100240 1120

   مستجد طارق سليم محمد بسيونى عطيه 1600120210100006 1130

   مستجد طارق عمرو احمد مصطفى عمرو 1600120210100211 1131

   مستجد طاهر احمد محمد مختار السماحى 1600120210100361 1132

   مستجد شهاعك على عيلامسا هطه مدحت ط 1600120210100122 1133

   مستجد الحميد يوسف بسيونى ندا عبد دلاع 1600120210100205 1134

   مستجد فتاح ابو اليزيد نواراليزيد عبد ال عبد الرحمن ابو 1600120210100106 1135

   مستجد عبد الرحمن السيد عبد الجواد اسماعيل حسن 1600120210100242 1136

   مستجد محمد جاد جادمن حالرعبد  1600120210100316 1131

   مستجد عبد الرحمن جمال ابراهيم دسوقى عوض 1600120210100241 1130

   مستجد عبد الرحمن جميل عبده الزينى 1600120210100100 1130

   مستجد عبد الرحمن خالد احمد على ابو الديار 1600120210100330 1140

   مستجد الشريفبده عمد حف ممن شريحرلاد بع 1600120210100146 1141

   مستجد عبد الرحمن صالح عبد ربه عبد السميع عبد ربه 1600120210100212 1142

   دمستج عبد الرحمن عبدالرازق فواد احمد الفالوى 1600120210100250 1143

   مستجد عبد الرحمن على سعد على عوض 1600120210100230 1144

   جدمست د فوزى محمد ابراهيمعمامن حالرعبد  1600120210100202 1145

   مستجد عبد الرحمن محمد انور عبد هللا الفرجانى 1600120210100210 1146

   مستجد السالمعبد الرحمن محمد عبد السالم محمود عبد 1600120210100203 1141

   دمستج عبد الرحمن محمد عيد ابراهيم بريقع 1600120210100102 1140

   مستجد خليفه ونىبسيور عبد الرحمن محمد منص 1600120210100225 1140

   دمستج عبد الرحمن ياسر حسن محمد زيتون 1600120210100112 1150

 (4ات الميدان والمضمار)بقمبادئ مسا
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىلدراسى الفصل ا

 (6جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
 ةـلاح

 القيــد
 المستتوقيع الطبلت ثبإل لينثبلتس الطبلتيع قتو

    مستجد عبد العاطى السعيد اسماعيل مصطفى اسماعيل 1600120210100201 1151

1152 
عبد المجيد عبد  طف عبد الرحمنعبد العزيز عا 1600120210100166

 الرحمن
 مستجد

  

   دتجمس اغاال ىيونفتاح بسلا دبععبد الفتاح عبد الباسط  1600120210100343 1153

   مستجد عبد هللا جمال عبد النبى محمد حسانين 1600120210100131 1154

   مستجد عبد الكريم عبدالكريم غنيم صالح عبد هللا 1600120210100010 1155

   مستجد عبد هللا محمد محمد ابراهيم العناوى 1600120210100031 1156

   مستجد احمد اسماعيللق لخادابن عاشعبدالخالق بع 1600120210100003 1151

   مستجد عبدالرحمن احمد عبداللطيف السعيد حسن 1600120210100213 1150

   مستجد رزق الفقىعبدالرحمن ايمن شرف ابراهيم  1600120210100201 1150

   مستجد عبدالرحمن جمال سمير جاد العسيلى 1600120210100200 1160

   دتجمس م على ابراهيمبراهيصام احمن عرلدابع 1600120210100230 1161

   مستجد عبدالرحمن عالء محمد محرم 1600120210100501 1162

   مستجد عبد الحميد عبدالرحمن محمود عبد النبى يوسف 1600120210100223 1163

   مستجد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز حسن 1600120210100320 1164

   جدمست محمد القبانىضان عيل رم اسماهللادعب 1600120210100032 1165

   مستجد عبدهللا الشربينى ناصف الباز اسماعيل 1600120210100513 1166

   مستجد دهللا غازىعبدهللا رضا محروس عب 1600120210100012 1161

   مستجد عبدهللا رمضان عبدهللا محمود القصاص 1600120210100103 1160

   مستجد يم خليفهابراهفرج  دهللابع 1600120210100131 1160

   مستجد عبدهللا محمد عبدالحميد احمد العوضى 1600120210100010 1110

   مستجد عبد الحميد زايدعبدالهادى محمد عبدالهادى  1600120210100106 1111

   مستجد عبدالوهاب محمد غازى السيد 1600120210100104 1112

   مستجد ف يوسفيوس سماعيلميمى ا لىدع 1600120210100001 1113

   مستجد عزت سعد عزت سعد جاد 1600120210100232 1114

   مستجد اهيم ر جب احمد الظريفابر عالء 1600120210100051 1115

   مستجد عالء السيد احمد البصال 1600120210100254 1116

   دتجسم لحاهيم صاربا بطعالء عبدالباسط ق 1600120210100231 1111

   مستجد براهيم ابو اسماعيلم محمد اعصاعالء  1600120210100025 1110

   مستجد على مصطفىعالء عطيه السيد  1600120210100331 1110

   مستجد على ابراهيم على ذكى حنبل 1600120210100000 1100

                                                        
 
 
 

 
 

 (4ات الميدان والمضمار)مبادئ مسابق
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       ىل واألالفرقة  لطالب روضحلاف كش
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىسى درالاصل الف

 (7جلنة رقن )

رقم 

 ماالســـــــــــــ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم لينبلت ثبلتستوقيع الط

   مستجد على احمد على احمد عطية 1600120210100261 1101

   مستجد مد محمد سعيدى محد عللسياى لع 1600120210100113 1102

   مستجد على ضياء محمد ابوغازى سالمة 1600120210100245 1103

   مستجد بو زيدعلى عبد الروف محمد على ا 1600120210100301 1104

   مستجد على غازى غازى السيد قبيضه 1600120210100226 1105

   مستجد دلصياد اممح د علىيعسلا ماعلى هم 1600120210100210 1106

   مستجد عمار محمد شحاته عبدربه 1600120210100204 1101

   مستجد السيد الجمل عمار محمد عبدالسالم 1600120210100331 1100

   مستجد عمر السيد خليفة عثمان زعفان 1600120210100015 1100

   دجتسم عمر خالد على محمد شليل 1600120210100031 1100

   دجمست عمر سامح احمد الشهاوى 1600120210100104 1101

   مستجد عمر سامى محمد السيد عمر 1600120210100145 1102

   مستجد زين موسى عبدالعزيعمر عبدالعزيز ام 1600120210100205 1103

   مستجد عمر عالء الدين محمد محمود فودة 1600120210100045 1104

   مستجد دالحميدعبد حمم رهما عمر 1600120210100200 1105

   مستجد عمر محمد كامل عبدالفتاح ابوالعطا 1600120210100310 1106

   مستجد جىر ياسر احمد اليمانى البرمع 1600120210100112 1101

   مستجد عمرو عالء الدين شوقى احمد 1600120210100565 1100

   تجدسم ورز وبى اصطفم دماح رمععمرو محمد  1600120210100150 1100

   مستجد حمد مطاوع السعيد ابو صالحو مرعم 1600120210100340 1200

   مستجد نوبىون محمود الشرعمرو نبيل مام 1600120210100142 1201

   مستجد عيسى انور حموده خليل قتايه 1600120210100140 1202

   دتجمس وىادنهلا ىفارس الوليد على حلم 1600120210100216 1203

   مستجد لسميع رمضاناعبد فارس طارق  1600120210100130 1204

   مستجد لىفارس عبد الرازق على المعداوى ع 1600120210100330 1205

   مستجد فارس محمد عبدهللا البهى داود 1600120210100002 1206

   دجتمس فارس ياسر عبداللطيف ابوالعنين 1600120210100320 1201

   جدمست فتحى حسين فتحى شيخه 1600120210100322 1200

   مستجد فتحى هشام فتحى محمد قناوى 1600120210100111 1200

   مستجد ف السيد المكاوىفواد بالل عبداللطي 1600120210100100 1210

 (4ات الميدان والمضمار)قبساممبادئ 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

            األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022 ىعهاللعام اجل -الثانىالفصل الدراسى 

 (8) جلنة رقن

 االســـــــــــــم م الكــودىرقال رقم جلوس
 ةالـح

 يــدالق
 توقيع الطبلت ثبإلستالم توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد وسى محمد عبدالرحمنر كامل مكامل ياس 1600120210100260 1211

   مستجد كرم احمد كرم عبدالمجيد يوسف 1600120210100341 1212

   مستجد ابوالعباس زقاالردعب مهيم اسارك 1600120210100200 1213

   مستجد كريم انور طلبه ابوشعيشع ابوشعيشع 1600120210100540 1214

   مستجد كرم د اسماعيلتامر محم يمكر 1600120210100002 1215

   مستجد كريم حسنى ابراهيم محمد السيد خليفة 1600120210100335 1216

   مستجد كىيالك حمدم ى محمددمح مكري 1600120210100021 1211

   مستجد على ابراهيم احمد ابراهيم يمرك 1600120210100321 1210

   مستجد السيد عمرانكريم محمد فخرى  1600120210100220 1210

   مستجد كريم ممدوح محمود عبدالحميد 1600120210100324 1220

   دجتسم ربيب احمد حجلبيب حسنى ل 1600120210100130 1221

   دمستج لوى مختار محمد بيومى 1600120210100364 1222

   مستجد ماهر مصطفى على عبد الرحمن على 1600120210100102 1223

   مستجد مجدى عبدهللا مخيمر احمد مرجان 1600120210100562 1224

   مستجد محمد ابراهيم رشوان الديب 1600120210100000 1225

   مستجد هللا عبدالكريمدعب ماهيبرمحمد ا 1600120210100132 1226

   مستجد محمد ابراهيم محمد ابراهيم على محمد 1600120210100300 1221

   مستجد ه شبوراحمد عبد محمد احمد 1600120210100144 1220

   مستجد محمد احمد السيد محمود العبد 1600120210100012 1220

   مستجد يدعسيم اهابره تاحش دمحمد احم 1600120210100001 1230

   مستجد عبدالعزيز محمد حسناحمد  محمد 1600120210100260 1231

   مستجد ديابمحمد احمد على احمد  1600120210100200 1232

   مستجد محمد احمد محمد امين والى 1600120210100202 1233

   دجتسم ىعبدالعزيزحجازمحمد احمد محمد شوقى  1600120210100003 1234

   مستجد هدد عبمحمد احمد محمود محم 1600120210100504 1235

   مستجد محمد احمد نور الدين عبد الباقى محمد 1600120210100014 1236

   مستجد محمد اسامه عبد الرزاق عبد السميع على 1600120210100220 1231

   دتجسم محمد المنسىمحمد اشرف ابراهيم  1600120210100004 1230

   تجدسم وانمحمد اشرف صادق احمد رش 1600120210100001 1230

   مستجد محمد اشرف فرحات عبد المعطى حسن 1600120210100201 1240

 (4)والمضمار ات الميدانمبادئ مسابق
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

      األوىل الفرقة  البضور لطاحل كشف
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (9جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم كــودىالرقم ال جلوس
 حالـة

 دــيقلا
 متوقيع الطبلت ثبإلستال ثبلتسلين لتبالطتوقيع 

   مستجد محمد اشرف محمد جمعة االصفر 1600120210100010 1241

   مستجد محمد السعيد عبدالغنى عطا القلتاوى 1600120210100361 1242

   مستجد ادى الصيادمحمد السيد ابراهيم عبداله 1600120210100156 1243

   مستجد د الطحاوىاحميد سال محمد 1600120210100541 1244

   مستجد محمد السيد احمد عبدالرحيم اى الدين 1600120210100203 1245

   مستجد السيد عبد العظيم السيد حشيش مدمح 1600120210100161 1246

   مستجد محمد السيد محمد مامون الغندور 1600120210100233 1241

   مستجد ريكبود يد محمسلا مدحم 1600120210100304 1240

   مستجد بدر ابراهيم محمدايمن  محمد 1600120210100211 1240

   مستجد وحيش هيممحمد ايمن محمد ابرا 1600120210100101 1250

   مستجد محمد ايهاب الكيالنى احمد الكيالنى 1600120210100000 1251

   مستجد راطعلاد محمد ايهاب محمود محم 1600120210100231 1252

   مستجد لسيد البلتاجىاروك محمد بسيونى مب 1600120210100105 1253

   دتجمس محمد تامر رشاد مصطفى البلحى 1600120210100311 1254

   مستجد محمد جمال طه عبدالفتاح ابوبكر 1600120210100100 1255

   مستجد مد جمال فتحى محمود ابراهيمحم 1600120210100236 1256

   دمستج محمد جمال محسن محمد محمود 1600120210100056 1251

   مستجد محمد حاتم ابراهيم سليمان 1600120210100001 1250

   مستجد محمد حسام الدين حلمى محمد السعيد ابوشعيشع 1600120210100551 1250

   مستجد كقى سعد مبرومحمد حسن شو 1600120210100561 1260

   مستجد محمد حسنين نيسنح مدمح 1600120210100350 1261

   مستجد محمد خالد على غريب محمد 1600120210100110 1262

   مستجد د عبد المجيدوحيمحمد خالد  1600120210100060 1263

   مستجد محمد خطاب بسيونى حميده الغنام 1600120210100215 1264

   دتجمس عوض ىلع ديالحم محمد خليفة عبد 1600120210100064 1265

   مستجد لى الطويلهععوض محمد راضى  1600120210100313 1266

   دستجم محمد ربيع عبد السالم ابوزينه 1600120210100024 1261

   مستجد محمد رجب عبدالوهاب محمد مخلوف 1600120210100160 1260

   تجدمس ضا عبد السالم محمد حسند رمحم 1600120210100310 1260

   تجدسم محمد رضا محمد السعيد زعيمه 1600120210100124 1210

 

 

 

 

 

 

 

      األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب

 (4يدان والمضمار)ات الممبادئ مسابق
 

 (4ات الميدان والمضمار)مبادئ مسابق
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022هعى م اجلاعالل -لثانىالفصل الدراسى ا
 (10جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 ثبإلستالمتوقيع الطبلت  توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد امى ناجى احمد عيسىس مدحم 1600120210100030 1211

   مستجد محمد سعد مساعد ابوزيد بسيونى 1600120210100125 1212

   مستجد مد سعد هنداوى ابراهيم جاويشحم 1600120210100164 1213

   مستجد لسيد محمد ابراهيممحمد سمير ا 1600120210100130 1214

   مستجد الغباوىد ومحم المر عبدالسيمس دمحم 1600120210100143 1215

   مستجد محمد سمير وجدى شهير السيد 1600120210100552 1216

   مستجد عبدالعال محمد صبرى محمد 1600120210100506 1211

   مستجد ونىمحمد صالح الشرنوبى بيومى البسي 1600120210100155 1210

   دجمست يم نوحلعلا دمحمد صالح محمد عب 1600120210100104 1210

   مستجد حسين الشرقاوىر ق جابمحمد طار 1600120210100566 1200

   مستجد على محمد طلعت عوض 1600120210100055 1201

   مستجد محمد طه مصطفى محمد الحنطور 1600120210100020 1202

   تجدمس محمد عابد عابد السيد صالح 1600120210100550 1203

   مستجد الباسط السيد مرسى مرزه عبد مدحم 1600120210100351 1204

   جدمست محمد عبد الجواد قطب عبد الجواد الفيومى 1600120210100001 1205

   مستجد محمد عبد هللا السيد طلبه 1600120210100050 1206

   مستجد د عبد هللا محمد عبد المنعممحم 1600120210100000 1201

   دمستج ر عبد المنعم عبد السالم حسنناصلد امحمد عب 1600120210100023 1200

   مستجد محمد عبدالعليم فرحات سعد 1600120210100050 1200

   مستجد محمد عبدهللا انور خيرهللا 1600120210100162 1200

   مستجد جود عبدالموجود محمد طاجنمحمد عبدالمو 1600120210100210 1201

   مستجد حمد حسانينم نيناحس مد عبدهحم 1600120210100115 1202

   مستجد محمد عثمان النبوى احمد عثمان 1600120210100323 1203

   مستجد راهيم راضىالسيد اب محمد عجمى 1600120210100100 1204

   مستجد محمد عدلى عباس هيكل 1600120210100253 1205

   دتجمس ميدحلادعب عزت محمد ابراهيم محمد 1600120210100302 1206

   مستجد عبد القادر سلمان يمابراهمحمد عصام  1600120210100016 1201

   دتجمس رشاد ابراهيم محمد عصام 1600120210100126 1200

   مستجد محمد عصام محمد عبدالحميد ربيع 1600120210100000 1200

   مستجد بشى بسيونىمحمد عطية عطية ح 1600120210100204 1300

 
 
 
 

 

 
 (4ات الميدان والمضمار)مبادئ مسابق      األوىل الفرقة  لطالب روضحلاف كش

 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىسى اارالدل فصال
 (11جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم لكــودىالرقم ا جلوس
ـة حال

 القيــد
 ستالمتوقيع الطبلت ثبإل توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد ات اسماعيل صابرمحمد عالء برك 1600120210100320 1301

   مستجد لى ابوالعينين شريفد عمحم 1600120210100346 1302

   مستجد محمد على عبدالسميع على 1600120210100360 1303

   مستجد يد سليمان محمد الدمياطىرو السعمحمد عم 1600120210100116 1304

   دمستج محمد عوض محمد احمد الفاره 1600120210100165 1305

   مستجد نين ابراهيملعاابو هابى عبدالوحتف دمحم 1600120210100200 1306

   مستجد محمد فتحى محمد ابراهيم الدابى 1600120210100134 1301

   مستجد طه ودن حى محمدمحمد فت 1600120210100213 1300

   مستجد فتحى محمود ابوشامه محمد 1600120210100004 1300

   تجدسم ىزمحمد فهمى فوزى نصر غا 1600120210100030 1310

   مستجد عبد الحميد مالحليمحمد كرم محمد عبد  1600120210100106 1311

   دمستج د كمال غريب كمال الشرقاوىمحم 1600120210100363 1312

   مستجد لمحمد لطفى كامل احمد كام 1600120210100010 1313

   مستجد عبدالموجود احمد السيد محمد ماهر 1600120210100336 1314

   دجمست كمحمد مبروك عبدالاله زكى مبرو 1600120210100306 1315

   مستجد مد محمد محروسمحمد محروس السيد مح 1600120210100355 1316

   جدمست محمد محمد السيد عبد الجواد منسى 1600120210100013 1311

   مستجد صبره رحيم محمد محمد عباس 1600120210100120 1310

   مستجد د عبدالعزيز بدير السواقمحم مدحم 1600120210100210 1310

   مستجد محمد محمد فتحى زغاوه 1600120210100111 1320

   مستجد يد فراج احمدمود السمحمد مح 1600120210100210 1321

   مستجد محمد محمود السيد محمد عزام 1600120210100230 1322

   مستجد ىزاجح بمحمد محمود مح 1600120210100116 1323

   مستجد هبمد طلمحمد محمود مح 1600120210100303 1324

   مستجد هللا الحسينى الجزارمحمد مرسى جبر 1600120210100135 1325

   مستجد الوكيلمحمد مصطفى عبدالعزيز عبدهللا  1600120210100065 1326

   دتجسم موسى محمد ابراهيم محمد سالم محمد 1600120210100121 1321

   جدتسم اسممحمد ناصر بدير السيد ق 1600120210100214 1320

   مستجد م محمد الديبمحمد نصر عبدالحلي 1600120210100151 1320

   دمستج محمد وئام محمد عبدالمنصف الصياد 1600120210100206 1330

 
 
 

 
 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022 اجلاهعى ماعلل -لثانىالفصل الدراسى ا

 (4الميدان والمضمار) اتمبادئ مسابق
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (12جلنة رقن )
رقم 

 ـمـــــــاالســـــ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم تسلينتوقيع الطبلت ثبل

   مستجد حسينمحمد وليد صالح السيد  1600120210100003 1331

   مستجد ح عطا على شبكةمحمد وليد صال 1600120210100332 1332

   مستجد يم محمداهراب ترافمد ياسر حم 1600120210100061 1333

   مستجد محمد ياسر فواد عمر عبده سالمة 1600120210100105 1334

   مستجد مد محمد عطيهمحمد يسرى اح 1600120210100133 1335

   مستجد محمود ابراهيم حامد القاضى 1600120210100141 1336

   مستجد ىعل محمود اشرف عبدالستار 1600120210100000 1331

   مستجد كات عتمانبر لموجودمحمود انس عبد ا 1600120210100352 1330

   مستجد محمود جاب هللا يوسف جاب هللا شرابى 1600120210100342 1330

   مستجد محمود حمدى طلحه الشناوى حامد 1600120210100163 1340

   دتجسم محمود حمدى محمد محمد الدويك 1600120210100511 1341

   دتجمس م داودمحمود رضا محمد ابراهي 1600120210100006 1342

   مستجد مود سمير مسعد عباس احمدمح 1600120210100006 1343

   مستجد ميد محمد الشافعىمحمود صديق عبد الح 1600120210100042 1344

   مستجد حمود عبد الغفار ابراهيم رمضانم 1600120210100221 1345

   دمستج د عبداللطيف بلتاجى السيدمومح 1600120210100066 1346

   مستجد عبدالهادى صالح محمود على يحى 1600120210100262 1341

   مستجد ركاتمحمود عمر عمر عبد الحميد ب 1600120210100356 1340

   مستجد الحليم عبد الحميد االغا محمود عيد عبد 1600120210100043 1340

   مستجد حات السيد الخطيبرد فومحم 1600120210100312 1350

   مستجد احمد عطيهمحمود محمد احمد السيد  1600120210100110 1351

   مستجد محمد بخاته محمد موسىود محم 1600120210100100 1352

   مستجد غامحمود محمد عبد الحليم ا 1600120210100100 1353

   دتجسم لىسن عد حماح دومحمود محم 1600120210100052 1354

   مستجد طىى االمام السفعل حتد مدمحمو 1600120210100102 1355

   مستجد لوهابمحمود مسعد السيد محمود عبد ا 1600120210100310 1356

   مستجد محمود وليد كمال محمود محمود على 1600120210100105 1351

   دجمست لدغيدىا معنممحمود ياسر محمد عبدال 1600120210100511 1350

   مستجد حجازى ناضرف سمجد يومروان ا 1600120210100015 1350

   دمستج مصطفى ابراهيم على السيد ناصف 1600120210100040 1360

 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

    األوىل قة الفر كشف احلضور لطالب
   م2021/2022ى للعام اجلاهع -الفصل الدراسى الثانى 

 (13جلنة رقن )
رقم 

 مــــــاالســـــــ الرقم الكــودى جلوس
 حالـة

 دــيقال
 ستالمبإلثبلت لطتوقيع ا توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد مصطفى امين عبدالمنعم السيد دياب 1600120210100500 1361

   مستجد مصطفى جمال ابراهيم محمد زياده 1600120210100154 1362

   مستجد مصطفى خالد هاشم عبدالحميد احمد 1600120210100100 1363

   دمستج فهيزيز خلمصطفى عبد العزيز اسماعيل عبدالع 1600120210100040 1364

   مستجد مصطفى على حلمى على بطاح 1600120210100110 1365

   مستجد مصطفى فرج بدير شمس الدين 1600120210100041 1366

   مستجد مصطفى محمود عبد الرازق متولى حسن 1600120210100300 1361

   مستجد د مصطفى عبدالخالق زيتونوممح ىطفمص 1600120210100044 1360

   مستجد صطفى يسرى مبروك محمد شحاتةم 1600120210100300 1360

   مستجد ل فهمى محمد عيداذ جماعم 1600120210100100 1310

   مستجد لنبى مصطفى ابراهيم شلبىمعتز عبدا 1600120210100101 1311

   مستجد السيد لعزابو اوه طفى مندصم حممدو 1600120210100222 1312

   مستجد يم زرزورهمهند محمد ابراه 1600120210100114 1313

   مستجد ابوزيد مهند نجاح ابوالحمد 1600120210100014 1314

   مستجد لزاهدمومن ابراهيم احمد حمدى ا 1600120210100063 1315

   مستجد حسن عبد العالى عم عبد الحمومن فيصل عبد المن 1600120210100100 1316

   مستجد يم درويشيم عيد ابراهابراهل ئوا 1600120210100211 1311

   مستجد الششتاوىى عبده وجدى هانى عبد الشاف 1600120210100150 1310

   مستجد السيد عبدالمقصود عيسى ياسين السيد عزيز 1600120210100354 1310

   مستجد حى وليد يحى البسطويسىي 1600120210100061 1300

   مستجد نصارابراهيم هيم محمد رابيوسف ا 1600120210100001 1301

   مستجد رقاوىحمد الشيوسف حسام الدين مصطفى م 1600120210100062 1302

   مستجد هاشم يوسف حسام يوسف حسين 1600120210100551 1303

   مستجد شيخيوسف حماده يوسف ال 1600120210100555 1304

   جدتمس طفىيوسف شعبان محمد مص 1600120210100260 1305

   مستجد يوسف محمد يوسف محمد خميس 1600120210100050 1306

   مستجد وسف وائل محمود محمد احمد سعدي 1600120210100210 1301

   مستجد يوسف ياسر يوسف رضوان ابو النجا 1600120210100241 1300

   باقى ابراهيم احمد جالل احمد ابو عامر 1600120200100321 1300

   باقى م اشرف السعيد السيد الخولىابراهي 1600120200100555 1300

 

 

 (4ات الميدان والمضمار)مبادئ مسابق
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 وىلاالقة الفر كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (14رقن )جلنة 
رقم 

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى م فوزى ابو العنيند ابراهيمحم اهيمابر 1600120200100302 1392
   باقى عبسابراهيم منير ابوالفتوح د 1600120200100551 1393
   باقى هيم هانى ابراهيم محمد العسيلىابرا 1600120200100105 1394
   باقى رمضان ابراهيم منيسى مد اشرفحا 1600120200100402 1395
   باقى بوعيانهى جادهللا ااحمد جادهللا عل 1600120200100611 1397
   باقى محمد حلمى ابو عضمهاحمد خضر  1600120200100431 1398

د فتحى ذكى حمالدين ماحمد صالح  1600120200100531 1399
 انمحمد زهر

   باقى

لطيف سعد عبد الاحمد عبد اللطيف  1600120200100511 1400
 جمعه

   باقى

   باقى شعيشع يوسفاحمد عزت يحى ابو 1600120200101006 1402
   باقى ونىسيمحمد ب احمد عماد قطب 1600120200101005 1403
   باقى فاحمد فتحى عبد الحى محمد كشا 1600120200100430 1404
احمد محمد زين العجاج عبدالغنى  1600120200100151 1405

 نورالدين
   باقى

   ىقبا اسماحمد محمد محمد عبد المجيد ق 1600120200100556 1407
   باقى ب هللااحمد مصباح احمد مصطفى حس 1600120200101015 1409
   باقى النشيلىاحمد وليد محمد على  1600120200100602 1410
   باقى ادهم حسن عبد الجواد على عبد الجواد 1600120200100305 1411
   باقى اسامة عبد الرحمن محمد الحبشى 1600120200100011 1412
   باقى سالمفهمى عبدالشريف محمد ر اس 1600120200101011 1413
   باقى اسالم عادل عاطف خليل حمودة 1600120200100410 1414
   باقى لسيد خالد عبد المنعم احمد محمدا 1600120200100611 1415
براهيم ا فى الجوهرىالسيد مصط 1600120200100033 1417

 ىالجوهر
   باقى

   باقى د محمود على سيف الدينامير السي 1600120200100331 1418
   باقى اح سعيد الكيالنىتفتجمال اس 1600120200100326 1419
   باقى الدين على ابوالخيرجمال محمد جمال  1600120200100165 1420

 
 
 
 
 

 (4الميدان والمضمار) اتقمبادئ مساب
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الدراسى الثانى لالفص

 (15جلنة رقن )
رقم 

 القيــد حالـة ســـــــــــــماال كــودىالرقم ال جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى محمد عياد جمعه محمد محمد 1600120200100404 1421
   باقى حاتم غالب عبدالصمد دخيل 1600120200100300 1422
   باقى حازم ابراهيم رمضان محمد عطيفى 1600120200100410 1423
   باقى تحى نعيمحازم على ف 1600120200100435 1424
   باقى حامد احمد حامد خليل 1600120200100201 1425
   باقى لىن عديم الدين هالل ربيع عابحسا 1600120200100300 1426
   باقى ىوحسام عماد مصطفى الشرقا 1600120200100421 1427
   ىباق بيومىحسام محمد انور شعبان  1600120200100306 1428

   باقى ن محمد حسين حسن ريحانحسي 1600120200100310 1430
   باقى ابراهيمخالد احمد محمد السيد  1600120200100043 1432
   باقى خالد احمد نعمان حسنين 1600120200100400 1433
   باقى شرف ابراهيم حسن شتااخالد  1600120200100316 1434
   قىبا وض هللا زايدد حماسه عخال 1600120200100565 1435
   باقى رضا يسرى احمد سيد احمد حجازى 1600120200100166 1436
ميد رمضان عبد الحميد الحعبد  انمضر 1600120200100332 1437

 ابو ليله
   ىقبا

   باقى مدانحمود السيد حزين زياد مح 1600120200100411 1439
   باقى زوقبراهيم زقراهيم عطيه ااب سعد 1600120200100550 1440
   باقى يوسف البحيرىر بر محمد صاصاب 1600120200100313 1441
   باقى صالح حسين عطيه الشوادفى 1600120200100501 1442
صبرى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  1600120200100365 1443

 قاسم
   باقى

   باقى طارق محمد محمد باشا غنام 1600120200100511 1444
   باقى الل اسماعيل سعد محمد الحفناوىط 1600120200100426 1445
   باقى حمد بركاتطلحه محمد عبدالسالم م 1600120200101020 1446
   باقى عامر فتح هللا متولى احمد عطية 1600120200100415 1447

   باقى خليل محمد حامد ابو شنب عبد الحميد 1600120200100516 1448
اشرف محمد عبد الفتاح ن عبد الرحم 1600120200100024 1449

 يعقوب
   باقى

عبد الرحمن السعيد عبد الحليم عبدالفتاح  1600120200100343 1450
 الدسوقى

   باقى

 
 

 (4ضمار)مات الميدان والبادئ مسابقم
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى

 (16جلنة رقن )
رقم 

 قيــدالة حالـ االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى عبد الرحمن امجد السيد محمد ابوزيد 1600120200100100 1451
   باقى عبد الرحمن بسيونى محمد عبدالحافظ 1600120200100406 1452
   باقى اطف عاشور غنيمععبد الرحمن  1600120200100463 1453
   باقى محمد احمد ماجورعبد الرحمن يوسف  1600120200100344 1454
   باقى د هللا ابو المجد محمد محمد الشافعىعب 1600120200100520 1455
عبد هللا حماده عبد هللا عبد الفضيل  1600120200100305 1456

 المرشدى
   باقى

الد محمد عبد الوهاب خعبد هللا  1600120200100356 1457
 السنديونى

   باقى

د هللا سالمه ابراهيم السيد على عب 1600120200100666 1458
 عاصى

   باقى

   باقى عبد هللا فايز محمد عبده سالم 1600120200100000 1459
   باقى عبد هللا محمد عبد هللا سالمة 1600120200100015 1460
   باقى اهيم عوض محمدرعبد المنعم اب 1600120200100100 1461
المنعم عبدالعزيز عبدالرحمن احمد عبد 1600120200101030 1462

 ابوطبل
   باقى

   باقى عبدالرحمن رشدى عبدالعزيز عبدالسالم 1600120200100634 1464
   باقى خليل د السيدعبدالرحمن صابر محم 1600120200100460 1465
   ىقبا يز بدير السواقعزالداد عبمع عبدالعزيز 1600120200100644 1467
   باقى عبدهللا جمال انور السيد عمر 1600120200100400 1468

   باقى عبدهللا رمضان ناجى ابوالزين 1600120200101003 1469
   باقى محمدعلىعبدهللا محمد رياض  1600120200100160 1470
   اقىب ورعبدالوهاب خالد عبد الوهاب عاش 1600120200100536 1471
   باقى يوسف حسن محمد حسنعالء  1600120200100106 1472
   باقى على المهدى على ابو العطا 1600120200100635 1474
   باقى على حامد على حامد الرفاعى 1600120200100045 1475
   باقى ق بدر مرسى النجارفارو قرطاى عل 1600120200100006 1476
   باقى هللا محمد عمرانح تعماد الدين ف 1600120200100304 1477

   باقى عماد محمد خليل عبد الاله ابو هنطش 1600120200100560 1478
   باقى حامد عمر مرسى عمر محمود 1600120200100336 1479
   باقى ينحسف عمر هشام محمد عبداللطي 1600120200100111 1480

 
 

 (4والمضمار) ات الميدانمبادئ مسابق
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022ام اجلاهعى للع -الفصل الدراسى الثانى

 (17جلنة رقن )
رقم 

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى م عبد الحليم سعداسامه عبد السالفارس  1600120200100655 1481
   باقى فارس محمد السيد احمد حطب 1600120200100000 1482
   باقى ا هللا السيدفتحى عصام ادهم عط 1600120200100316 1483
   باقى كريم احمد عبد العزيز سالم 1600120200100552 1484
   باقى حموديونس بسطاوى مكريم ايمن  1600120200100333 1485
   باقى سيد احمد محمد ناصركريم عبد ال 1600120200100345 1486
   باقى يدىدغ الكمال فوزى كم 1600120200100305 1487
   باقى كمال محمد كمال الساعى 1600120200100532 1488

   باقى ماهر رضا عسر خفاجى غزال 1600120200100162 1489
د فرج بسيونى يوسف محمد احم 1600120200101020 1490

 رمضان
   باقى

   باقى محمد احمد محمد عبدالفتاح دره 1600120200100300 1491
   قىبا يدىمحمد اشرف احمد جن 1600120200100646 1492
   باقى الشاذلى ناجىمحمد السيد قطب  1600120200100550 1494
   اقىب شناوىالمحمد جابر محمد محمد  1600120200100311 1495
   ىباق محمد حسن عبد هللا محمد على 1600120200100122 1496
   ىقبا هيم الشافعىمحمد حسنى عبدهللا ابرا 1600120200100512 1497
   باقى محمد خالد ابراهيم محمد غانم 1600120200100504 1498

   باقى محمد رضا عبدالعزيز السعيد محمد 1600120200100366 1500
   باقى حمد سعد يونس عبدالجيد منصورم 1600120200100641 1501
   باقى محمد طارق احمد ابو العنين على 1600120200100413 1502
   باقى ه ليلةعطي حق عطيهالمحمد عبد  1600120200100452 1504
   باقى محمد عبدهللا احمد عبد هللا موسى 1600120200100016 1505
   باقى سالم محمد عيد محمد االتربى 1600120200100410 1506
   باقى غنيميد ابوعبد الحممحمد مجدى محمد 1600120200100462 1507

   باقى تىهيم سالم الغيابرامحمد محمد ا 1600120200100325 1508
   باقى محمد محمد على محمدالجمل 1600120200100044 1509
   باقى محمد محمود عبدالجيد ابراهيم الشاملى 1600120200100020 1510

 
 
 
 

 (4ات الميدان والمضمار)مبادئ مسابق
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022هعى ام اجلاللع -ثانىالفصل الدراسى ال

 (18رقن )جلنة 
رقم 

 ة القيــدحالـ ـــمـــاالســـــــ الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى محمد محمود محمد احمد محمود 1600120200100446 4844
   باقى محمد منير محمد احمد طاهر 1600120200100042 4845
   باقى محمد مجاهد بدالروفعنشات  محمد 1600120200100600 4846
   باقى راللطيف بكيبداصف عمحمد و 1600120200100631 4847
   باقى محمد يسرى السيد غازى الشرقاوى 1600120200100324 4848
عبد اللطيف محمد محمود ابراهيم  1600120200100311 4849

 البلتاجى
   باقى

   باقى وتد شلتراهيم محممحمود اب 1600120200100535 4841
   باقى يسل الحاخلييل محمود احمد خل 1600120200100314 4841

   باقى محمود السيد محمود دقينش 1600120200100301 4849
محمود عبدالمنعم المتولى حامد المتولى  1600120200100304 4851

 طايله
   باقى

محمود محمد محمود محمد محمود  1600120200100303 4854
 حجازى

   ىباق

   باقى دىمحمود مدحت حسن حسنى الجن 1600120200100456 4855
مصطفى راغب عبد الفتاح على ابو  1600120200100200 4856

 نالعني
   باقى

   باقى مصطفى طارق محمد محمود حسين 1600120200101010 4858
   باقى ده شوقى شاهينى عبمصطف 1600120200100100 4859
   ىقبا شكهى السيد محمد عمركى علطفصم 1600120200100600 4851
   باقى على مصطفى محمد النجار مصطفى 1600120200100454 4851

   باقى مد صالح عبد الحميدمصطفى مح 1600120200100120 4859
د على محمد مصطفى محمد محم 1600120200100441 4861

 النوسانى
   باقى

   باقى اوعطمه ى عبدفمصطفى محمد مصط 1600120200100106 4864
   باقى يوهود ابو علمحممصطفى محمود سعد  1600120200100451 4865
   باقى مصطفى نصرالدين عطوان القصبى 1600120200100665 4866
   باقى منصور احمد منصور احمد شلبى 1600120200100550 4868
   باقى بى محمد جبريلنادر صبحى عبدالن 1600120200100001 4869
   باقى نصر محمد البيلى على حسين 1600120200100106 4861

   باقى يم احمد شادىت ابراهنشا ئلوا 1600120200100302 4871

 
 
 

 (4ات الميدان والمضمار)مبادئ مسابق
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة االوىلر لطالب ااحلضو كشف
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى
 (19نة رقن )جل

رقم 

 قيع الطبلت ثبإلستالمتو لتسلينتوقيع الطبلت ثب لـة القيــدحا االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس

   باقى حسين عبد الكريمسن ح يحيى 1600120200100422 4874

   باقى حمد ابراهيم السيدد ميوسف محم 1600120200100500 4875

 
 
 
 
 
 
 
 

 (4يدان والمضمار)ات الممبادئ مسابق
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 

    ملقررات  الثانيةالفرقة طالب  ختلفاتقائوة حضور 
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىدراسى لفصل الا االوىلبالفرقة 

 ( ختلفات23نة )جل
 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   مستجد2س سايساحمد حسين محمد ال 1600120200100534 2035

   مستجد2س يز طلب عمارةاحمد عبد الحكيم عبد العز 1600120200100351 2062

   مستجد2س احمد عصام فرج محمود الزفتاوى 1600120200100325 2022

   مستجد2س احمد عقل محمد عبد الحميد غانم 1600120200100342 2023

   مستجد2س مد عبدالرحمناحمد مجدى السيد احمد مح 1600120200100243 2001

   مستجد2س يزيد محمود الجياراحمد محمد ابو ال 1600120200100530 2003

   مستجد2س احمد محمد جودة محمد موسى 1600120200100402 2000

   مستجد2س بسيونى عبداللطيف اسماعيل بسيونى شعبان 1600120200100450 2140

   مستجد2س ن ابراهيمحسن ابراهيم حس 1600120200100346 2163

   مستجد2س على زياد خالد معوض معوض 1600120200100022 2120

   مستجد2س سعيد مصطفى سعيد غريب 1600120200100625 2106

   مستجد2س طه محمد طه محمد النمرسى 1600120200100342 2204

   مستجد2س لؤى محسن ابو زيد سيد احمد ابو بريكه 1600120200100540 2223

   مستجد2س محمد حسن محمد على السقا 1600120200100032 2325

   مستجد2س محمد مصطفى محمد مصطفى المقدم 1600120200100222 2325

   مستجد2س محمد هشام محمد المصرى 1600120200100501 2300

   مستجد2س مصطفى على ابوالفتح محمد شوغى 1600120200100462 2434

   مستجد2س احمد محمد امين عوض على 1600120120100021 2002

   باق2س مد بسيونى محى شهاباح 1600120120100252 2422

   باق2س محمد محمد احمد الصاوى 1600120100100100 2602

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4)ميدان والمضمار مبادئ مسابقات -المادة :



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 األوىل  طالب الفرقةراحلضو كشف
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانى الفصل الدراسى

 (1جلنة رقن )
 ــــمــــــــاالسـ الرقم الكــودى رقم جلوس

حالـة 
 القيــد

 ستالمإلت ثببلطتوقيع ال سلينيع الطبلت ثبلتتوق

   مستجد ابراهيم احمد ابراهيم احمد عرجاوى تركى 1600120210100034 1001

   مستجد ابراهيم احمد مصطفى سليمان ابوقوره 1600120210100250 1002

   مستجد الدفراوىابراهيم ربيع غازى ابراهيم  1600120210100140 1003

   مستجد رىالحض سفويم على موسى يابراه 1600120210100301 1004

   مستجد ابراهيم محمد ابراهيم عبد الحى عمام 1600120210100110 1005

   مستجد ابراهيم محمد السيد محمد ياسين 1600120210100211 1006

   ستجدم ابراهيم محمد عبدالعليم غنيم 1600120210100505 1001

   جدستم دالمقصود عيدبراهيم محمد عبا 1600120210100010 1000

   مستجد ابراهيم محمد على عبد القوى محمد الناقورى 1600120210100033 1000

   مستجد احمد ابراهيم البيلى عوض االشعل 1600120210100311 1010

   مستجد تىاحمد ابو الوفا ابراهيم احمد البهو 1600120210100350 1011

   جدمست رعم دثر محمد احمداحمد احمد م 1600120210100000 1012

   مستجد احمد اشرف السعيد زكى رمضان 1600120210100022 1013

   مستجد مد السيد بردليس احمد داودحا 1600120210100011 1014

   مستجد احمد السيد يوسف السيد حجازى 1600120210100315 1015

   مستجد ب الصاوى الخطياحمد ايمن عطا هللا 1600120210100111 1016

   مستجد احمد ايهاب محمد عبد الواحد نصير 1600120210100002 1011

   مستجد ابطه بسيونى كساحمد بسيونى  1600120210100200 1010

   مستجد احمد تامر عاصم على 1600120210100344 1010

   مستجد عبدالرازقمر هاشم احمد تا 1600120210100341 1020

   مستجد راهيم المحالوىمد اباح احمد جمال 1600120210100000 1021

   مستجد احمد جمال احمد عبد هللا احمد 1600120210100204 1022

   مستجد احمد جمال مكرم ابودغيد 1600120210100256 1023

   ستجدم نى حسناحمد حاتم نبيه عبد العزيز بسيو 1600120210100030 1024

   ستجدم ايسلحان محمد السيد احمد حس 1600120210100202 1025

   مستجد احمد حسن محمد عبدالفتاح احمدالمغازى 1600120210100036 1026

   مستجد احمد حسن مصطفى عبد الحميد عطيان 1600120210100264 1021

   ستجدم احمد حمدى عبدالعليم حافظ على 1600120210100121 1020

   ستجدم هللا دلباسط امين عبحمد خالد عبد اا 1600120210100111 1020

   مستجد احمد خليفة ابراهيم محمد ابودسوقى 1600120210100250 1030

 ةيائمادئ الرياضيات المب
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

   األوىل الفرقة  بالكشف احلضور لط
 م2021/2022للعام اجلاهعى  الثانىالفصل الدراسى 

 (2جلنة رقن )
رقم 
 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس

حالـة 
 قيــدال

 توقيع الطبلت ثبإلستالم ت ثبلتسلينع الطبلتوقي

   مستجد احمد رائد عبدالحى احمد سالم المغازى 1600120210100325 1031

   مستجد د عمر على احمد محمودراش احمد 1600120210100103 1032

   مستجد احمد رماح عبد الفتاح محمد حجازى 1600120210100206 1033

   مستجد السيد عمرمد سعد اح 1600120210100215 1034

   مستجد حمد شعبان احمد عامر علىا 1600120210100153 1035

   مستجد عىعم حامد الشافاحمد صالح عبد المن 1600120210100330 1036

   مستجد احمد صبحى عبدالحميد ابوالمعاطى طايلة 1600120210100314 1031

   مستجد الحجرى السيد رجب حمد صفوتا 1600120210100101 1030

   مستجد عطيه محمودطارق  مدحا 1600120210100540 1030

   ستجدم احمد طه عبدالقادر احمد الطبجى 1600120210100353 1040

   مستجد احمد عبد السالم مصطفى عبد الرحمن 1600120210100201 1041

   ستجدم السعيداحمد عبد اللطيف السيد  1600120210100321 1042

   دتجسم احمد عدلى محمد رزق 1600120210100305 1043

   مستجد احمد على احمد محمود عبد المنعم 1600120210100136 1044

   مستجد لى حلمى على بطاحد عاحم 1600120210100150 1045

   مستجد احمد مجدى عبدالمقصود محمد ابوشوش 1600120210100334 1046

   مستجد ل رمضان قاسمحرم كمااحمد م 1600120210100212 1041

   مستجد احمد محمد ابراهيم احمد صنقر 1600120210100201 1040

   مستجد جمعة سيد عبدالحميداحمد محمد ال 1600120210100004 1040

   مستجد احمد محمد بركات احمد منصور 1600120210100101 1050

   ستجدم تحى حساند جمال فاحمد محم 1600120210100011 1051

   مستجد العواقىع على بيراحمد محمد  1600120210100123 1052

   مستجد احمد محمد رزق عبدالحميد 1600120210100560 1053

   مستجد احمد محمد زكى محمد السباعى 1600120210100251 1054

   مستجد احمد محمد سليمان الخولى 1600120210100206 1055

   مستجد مد سمير محمداحمد مح 1600120210100556 1056

   مستجد احمد محمد عاشور هنداوى راجح 1600120210100021 1051

   مستجد ن متولىد السميع رمضااحمد محمد عب 1600120210100020 1050

   مستجد احمد محمد عبد المنعم عبد الرحمن القصاص 1600120210100345 1050

   مستجد السيد احمددالنبى مد محمد عباح 1600120210100110 1060
 

 
 
 
 
 

 ادئ الرياضيات المائيةمب
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  بور لطالضحلكشف ا
 م2021/2022للعام اجلاهعى  الثانىالفصل الدراسى 

 (3رقن ) جلنة
رقم 

 االســـــــــــــم ىالرقم الكــود جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم توقيع الطبلت ثبلتسلين

    مستجد عطاهللا عطيه عطاهللا مدحمد محا 1600120210100060 1061

    مستجد حمد عنتر محمد عبدالخالقاحمد م 1600120210100510 1062

    دمستج محمد فوزى ابو عايد احمد 1600120210100020 1063

    مستجد احمد محمد محمد مسعد شوشة 1600120210100362 1064

   تجدمس محمد احمد محمد مسعد خطاب 1600120210100040 1065

   جدمست سينح ماحمد محمود زكى ابراهي 1600120210100243 1066

   مستجد احمد محمود شحاته عبدالحميد عليوه 1600120210100013 1061

   مستجد احمد محمود عبد الحميد مصطفى صبره 1600120210100041 1060

   جدمست احمد مصطفى سالم مصطفى العربى 1600120210100046 1060

   جدستم احمد هانى السيد فتح هللا غازى 1600120210100366 1010

   مستجد احمد هانى عبدهللا عبدهللا سعفان 1600120210100005 1011

   مستجد مد وليد ابراهيم جمال الدينحا 1600120210100005 1012

   مستجد احمد يوسف عنتر الحسينى 1600120210100251 1013

   مستجد ادهم حازم جابر محمد الخولى 1600120210100016 1014

   مستجد ادهم عمر فتحى المتولى السيد حماد 1600120210100340 1015

   مستجد مرعى ىادهم محمد وجيه عرجاو 1600120210100151 1016

   مستجد ادهم مصطفى يونس المتولى االطير 1600120210100365 1011

   مستجد سن محمد رمضانح ة اميناسام 1600120210100115 1010

   مستجد وب محمد اللواتىطفى محسمص اسامة 1600120210100240 1010

   مستجد صور عبدالروفاسامه خيرى من 1600120210100261 1000

   مستجد اسالم عبدالحميد محمد موسى المالح 1600120210100563 1001

   مستجد عزيز معوضالم عبد اسالم محمد عبد العظي 1600120210100054 1002

   مستجد امدمعروف حق واسالم مرز 1600120210100326 1003

   مستجد اتهاسماعيل محمد احمد محمد شح 1600120210100114 1004

   مستجد اشرف سمير ابراهيم صالح نجا 1600120210100140 1005

   مستجد اشرف محمود احمد محمد زيدان 1600120210100005 1006

   مستجد اكرم حازم محمد سعيد 1600120210100053 1001

   مستجد اكرم محمد فرج السيد 1600120210100200 1000

   مستجد ىحعيد محمد فرج منصور الجارالس 1600120210100235 1000

   مستجد السيد ابراهيم السيد عبداللطيف على 1600120210100514 1000

 مائيةلادئ الرياضيات امب
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

         ألوىل االفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (4جلنة رقن )

 االســـــــــــــم الكــودى الرقم رقم جلوس
حالـة 

 القيــد
 المتتوقيع الطبلت ثبإلس يع الطبلت ثبلتسلينتوق

   مستجد السيد حمودة فتحى ابراهيم شليل 1600120210100205 1001

   مستجد الجوهرى ابراهيم ا السيدلسيد رضا 1600120210100266 1002

   مستجد محمد عبدالرحمن سيد احمدال السيد عادل 1600120210100360 1003

   دمستج السيد محمود عبدالمعبود على عطيه 1600120210100160 1004

   مستجد امير على قنديل على قنديل 1600120210100221 1005

   مستجد مد البرلسىمقصود محعبد ال الرحمن انس عبد 1600120210100035 1006

   مستجد محمد بدالبارىع دايمن محم 1600120210100252 1001

   مستجد د السيد غيطاس جمعهايهاب محم 1600120210100203 1000

   مستجد باسم عالء احمد عبد الغفار ابو الفضل 1600120210100152 1000

   مستجد هيم سعيدصف ابراعبدالمنجالل خالد  1600120210100101 1100

   ستجدم د احمدسع جمال سعد البسطويسى 1600120210100255 1101

   مستجد ادجمال صبرى جمال ج 1600120210100333 1102

   مستجد ن محمد ابراهيم اسماعيلحسي محاز 1600120210100026 1103

   تجدمس حازم محمود اسماعيل محمود على 1600120210100224 1104

   مستجد حسام محمد محمد مصطفى رمضان 1600120210100060 1105

   مستجد حسام محمد منصور احمد اسماعيل 1600120210100113 1106

   مستجد يمهحسام يسرى فواد ابرا 1600120210100216 1101

   مستجد حسن السيد حسن على المتولى 1600120210100546 1100

   مستجد عالم سعيد علىصطفى الحسن م 1600120210100311 1100

   ستجدم لى طنشع هحسنى محمد نبي 1600120210100161 1110

   مستجد حسانحسين السعيد حسن  1600120210100110 1111

   مستجد ه على حسن محمد اسماعيل غبيشادمح 1600120210100120 1112

   مستجد شمد الدقحمدى مدحت ابراهيم الدسوقى اح 1600120210100265 1113

   مستجد خالد حمدى محمد محمد سالم 1600120210100160 1114

   مستجد خالد ضياء محمد فتحى العطار 1600120210100010 1115

   مستجد هابح سمير عبدالواخالد عبدالفت 1600120210100101 1116

   مستجد خالد محمد عبد هللا محمد عبدهللا 1600120210100200 1111

   مستجد رامى شفيق منصور درويش 1600120210100141 1110

   مستجد د على عبد ربه ابو شنبرشدى محم 1600120210100350 1110

   مستجد رضا احمد محمد حميد 1600120210100351 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ادئ الرياضيات المائيةمب
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (5جلنة رقن )
رقم 

 االســـــــــــــم ـودىرقم الكـال جلوس
حالـة 

 القيــد
 قيع الطبلت ثبإلستالمتو لتسلينثب توقيع الطبلت

   مستجد رضوان محمد يحى مصطفى عامر 1600120210100220 1121

   مستجد زياد مسعد الحسينى احمد الكردى 1600120210100310 1122

   مستجد اهر حسن ابوضيف حسنسامح ط 1600120210100246 1123

   مستجد هدسامى نبيل محمد الششتاوى فو 1600120210100120 1124

   مستجد يفه سعد خليفه عبد القادرسعد الدين خل 1600120210100011 1125

   مستجد سيف عالء حمد عبدالبديع عاشور 1600120210100340 1126

   مستجد ر عبد الد العاطى عبد القادعبد الستار عب شريف 1600120210100201 1121

   مستجد لدينسن شهاب اح لشهاب الدين حسن هال 1600120210100234 1120

   مستجد صالح الدين محمد محى عبدالمجيد محمد 1600120210100240 1120

   مستجد طارق سليم محمد بسيونى عطيه 1600120210100006 1130

   مستجد و احمد مصطفى عمروطارق عمر 1600120210100211 1131

   ستجدم ىطاهر احمد محمد مختار السماح 1600120210100361 1132

   مستجد ماعيل على عكاشهطه مدحت طه اس 1600120210100122 1133

   مستجد الحميد يوسف بسيونى ندا عبد دلاع 1600120210100205 1134

   ستجدم د نوارد الفتاح ابو اليزيابو اليزيد عب عبد الرحمن 1600120210100106 1135

   مستجد عيل حسنجواد اسماال عبد الرحمن السيد عبد 1600120210100242 1136

   مستجد عبد الرحمن جاد محمد جاد 1600120210100316 1131

   مستجد عبد الرحمن جمال ابراهيم دسوقى عوض 1600120210100241 1130

   مستجد ن جميل عبده الزينىعبد الرحم 1600120210100100 1130

   تجدمس الديارو بعبد الرحمن خالد احمد على ا 1600120210100330 1140

   مستجد لرحمن شريف محمد عبده الشريفعبد ا 1600120210100146 1141

   مستجد عبد الرحمن صالح عبد ربه عبد السميع عبد ربه 1600120210100212 1142

   مستجد حمد الفالوىق فواد ابد الرحمن عبدالرازع 1600120210100250 1143

   مستجد على عوضعلى سعد  منحعبد الر 1600120210100230 1144

   مستجد عبد الرحمن عماد فوزى محمد ابراهيم 1600120210100202 1145

   مستجد عبد الرحمن محمد انور عبد هللا الفرجانى 1600120210100210 1146

   مستجد السالم محمود عبدالسالمحمد عبد عبد الرحمن م 1600120210100203 1141

   مستجد من محمد عيد ابراهيم بريقععبد الرح 1600120210100102 1140

   مستجد خليفه ونىعبد الرحمن محمد منصور بسي 1600120210100225 1140

   مستجد عبد الرحمن ياسر حسن محمد زيتون 1600120210100112 1150

 ادئ الرياضيات المائيةمب
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

        األوىلقة الفر احلضور لطالب كشف
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (6جلنة رقن )
رقم 

 ـــــــماالســــــ الكــودى الرقم جلوس
حالـة 

 القيــد
 المستتوقيع الطبلت ثبإل توقيع الطبلت ثبلتسلين

    جدمست عيل مصطفى اسماعيلعبد العاطى السعيد اسما 1600120210100201 1151

1152 
عاطف عبد الرحمن عبد المجيد عبد  د العزيزعب 1600120210100166

 الرحمن
 مستجد

  

   مستجد د الباسط عبد الفتاح بسيونى االغاعبد الفتاح عب 1600120210100343 1153

   مستجد عبد هللا جمال عبد النبى محمد حسانين 1600120210100131 1154

   تجدمس غنيم هللا صالح عبد الكريم عبدالكريم عبد 1600120210100010 1155

   مستجد يم العناوىاهرعبد هللا محمد محمد اب 1600120210100031 1156

   مستجد عبدالخالق شعبان عبدالخالق اسماعيل احمد 1600120210100003 1151

   مستجد حسن عبدالرحمن احمد عبداللطيف السعيد 1600120210100213 1150

   مستجد يم رزق الفقىرف ابراهعبدالرحمن ايمن ش 1600120210100201 1150

   مستجد جاد العسيلى جمال سمير منحعبدالر 1600120210100200 1160

   دتجمس عبدالرحمن عصام ابراهيم على ابراهيم 1600120210100230 1161

   مستجد معبدالرحمن عالء محمد محر 1600120210100501 1162

   مستجد وسف عبد الحميدالنبى ي عبدالرحمن محمود عبد 1600120210100223 1163

   مستجد دالعزيز حسنيز احمد عبعزلعبدا 1600120210100320 1164

   جدمست عبدهللا اسماعيل رمضان محمد القبانى 1600120210100032 1165

   مستجد باز اسماعيلعبدهللا الشربينى ناصف ال 1600120210100513 1166

   مستجد عبدهللا غازى ضا محروسعبدهللا ر 1600120210100012 1161

   جدمست  محمود القصاصرمضان عبدهللا عبدهللا 1600120210100103 1160

   مستجد عبدهللا فرج ابراهيم خليفه 1600120210100131 1160

   مستجد العوضىعبدهللا محمد عبدالحميد احمد  1600120210100010 1110

   مستجد دى عبد الحميد زايدعبدالها عبدالهادى محمد 1600120210100106 1111

   مستجد د غازى السيدالوهاب محمبدع 1600120210100104 1112

   مستجد عدلى ميمى اسماعيل يوسف يوسف 1600120210100001 1113

   مستجد عزت سعد عزت سعد جاد 1600120210100232 1114

   ستجدم عالء ابراهيم ر جب احمد الظريف 1600120210100051 1115

   مستجد عالء السيد احمد البصال 1600120210100254 1116

   مستجد دالباسط قطب ابراهيم صالحعالء عب 1600120210100231 1111

   مستجد براهيم ابو اسماعيلم محمد اعصاعالء  1600120210100025 1110

   مستجد سيد على مصطفىعالء عطيه ال 1600120210100331 1110

   مستجد على ابراهيم على ذكى حنبل 1600120210100000 1100

                                                        
 
 
 

 
 

 دئ الرياضيات المائيةامب
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىسى درالاصل الف

 (7)جلنة رقن 
رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم لينلت ثبلتستوقيع الطب

   مستجد ةحمد عطياحمد على ا لىع 1600120210100261 1101

   مستجد على السيد على محمد محمد سعيد 1600120210100113 1102

   مستجد ابوغازى سالمة على ضياء محمد 1600120210100245 1103

   تجدمس و زيدعلى عبد الروف محمد على اب 1600120210100301 1104

   مستجد هيضبعلى غازى غازى السيد ق 1600120210100226 1105

   مستجد على همام السعيد على محمد الصياد 1600120210100210 1106

   مستجد عمار محمد شحاته عبدربه 1600120210100204 1101

   مستجد ار محمد عبدالسالم السيد الجملعم 1600120210100331 1100

   مستجد عمر السيد خليفة عثمان زعفان 1600120210100015 1100

   مستجد ر خالد على محمد شليلعم 1600120210100031 1100

   دجمست عمر سامح احمد الشهاوى 1600120210100104 1101

   مستجد مر سامى محمد السيد عمرع 1600120210100145 1102

   مستجد بدالعزيزن موسى ععمر عبدالعزيز امي 1600120210100205 1103

   مستجد د فودةن محمد محموديلعمر عالء ا 1600120210100045 1104

   مستجد عمر ماهر محمد عبدالحميد 1600120210100200 1105

   مستجد تاح ابوالعطاعمر محمد كامل عبدالف 1600120210100310 1106

   مستجد ىعمر ياسر احمد اليمانى البرج 1600120210100112 1101

   تجدمس عمرو عالء الدين شوقى احمد 1600120210100565 1100

   مستجد عمرو محمد عمر حامد مصطفى ابو زور 1600120210100150 1100

   مستجد حمد مطاوع السعيد ابو صالحو مرعم 1600120210100340 1200

   مستجد عمرو نبيل مامون محمود الشرنوبى 1600120210100142 1201

   مستجد عيسى انور حموده خليل قتايه 1600120210100140 1202

   مستجد فارس الوليد على حلمى الهنداوى 1600120210100216 1203

   مستجد لسميع رمضاناعبد فارس طارق  1600120210100130 1204

   مستجد زق على المعداوى علىفارس عبد الرا 1600120210100330 1205

   مستجد فارس محمد عبدهللا البهى داود 1600120210100002 1206

   مستجد بداللطيف ابوالعنينياسر ع فارس 1600120210100320 1201

   جدمست فتحى حسين فتحى شيخه 1600120210100322 1200

   مستجد هشام فتحى محمد قناوىفتحى  1600120210100111 1200

   مستجد لمكاوىالسيد ا فواد بالل عبداللطيف 1600120210100100 1210

 ادئ الرياضيات المائيةمب
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

            األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىاسى ل الدرالفص

 (8جلنة رقن )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى رقم جلوس
 ةالـح

 يــدالق
 ثبإلستالم توقيع الطبلت توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد رحمنمد عبدالكامل ياسر كامل موسى مح 1600120210100260 1211

   ستجدم يوسف لمجيددابكرم احمد كرم ع 1600120210100341 1212

   مستجد كريم اسامه عبدالرازق ابوالعباس 1600120210100200 1213

   تجدمس كريم انور طلبه ابوشعيشع ابوشعيشع 1600120210100540 1214

   مستجد كريم تامر محمد اسماعيل كرم 1600120210100002 1215

   مستجد ليفةخ دكريم حسنى ابراهيم محمد السي 1600120210100335 1216

   مستجد كريم حمدى محمد محمد الكيكى 1600120210100021 1211

   مستجد براهيم احمد ابراهيمعلى ا يمرك 1600120210100321 1210

   مستجد كريم محمد فخرى السيد عمران 1600120210100220 1210

   مستجد كريم ممدوح محمود عبدالحميد 1600120210100324 1220

   مستجد لبيب حسنى لبيب احمد حجر 1600120210100130 1221

   دمستج لوى مختار محمد بيومى 1600120210100364 1222

   مستجد د الرحمن علىماهر مصطفى على عب 1600120210100102 1223

   مستجد حمد مرجانمخيمر ا مجدى عبدهللا 1600120210100562 1224

   مستجد ن الديبرشوا يمهمحمد ابرا 1600120210100000 1225

   مستجد محمد ابراهيم عبدهللا عبدالكريم 1600120210100132 1226

   مستجد دمحمد ابراهيم محمد ابراهيم على محم 1600120210100300 1221

   مستجد رمحمد احمد احمد عبده شبو 1600120210100144 1220

   مستجد دبمحمد احمد السيد محمود الع 1600120210100012 1220

   مستجد محمد احمد شحاته ابراهيم سعيد 1600120210100001 1230

   مستجد العزيز محمد حسنعبداحمد  محمد 1600120210100260 1231

   مستجد محمد احمد على احمد دياب 1600120210100200 1232

   مستجد محمد احمد محمد امين والى 1600120210100202 1233

   مستجد حمد محمد شوقى عبدالعزيزحجازىمحمد ا 1600120210100003 1234

   مستجد هدد عبمحمد احمد محمود محم 1600120210100504 1235

   مستجد نور الدين عبد الباقى محمدمحمد احمد  1600120210100014 1236

   مستجد امه عبد الرزاق عبد السميع علىمحمد اس 1600120210100220 1231

   مستجد اشرف ابراهيم محمد المنسى محمد 1600120210100004 1230

   تجدسم وانمحمد اشرف صادق احمد رش 1600120210100001 1230

   مستجد ات عبد المعطى حسنمحمد اشرف فرح 1600120210100201 1240

 يات المائيةادئ الرياضمب
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

      وىل األالفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (9)جلنة رقن 
رقم 

 االســـــــــــــم رقم الكــودىال جلوس
حالـة 

 القيــد
 مستالتوقيع الطبلت ثبإل توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد مد جمعة االصفرمحمد اشرف مح 1600120210100010 1241

   مستجد وىا القلتامحمد السعيد عبدالغنى عط 1600120210100361 1242

   مستجد يادعبدالهادى الصم يابراهمحمد السيد  1600120210100156 1243

   مستجد محمد السيد احمد الطحاوى 1600120210100541 1244

   مستجد يم اى الدينمحمد السيد احمد عبدالرح 1600120210100203 1245

   ستجدم د حشيشمحمد السيد عبد العظيم السي 1600120210100161 1246

   مستجد لغندورا نمامو محمد السيد محمد 1600120210100233 1241

   مستجد محمد السيد محمود بريك 1600120210100304 1240

   مستجد بدر ابراهيم محمدايمن  محمد 1600120210100211 1240

   مستجد محمد ايمن محمد ابراهيم وحيش 1600120210100101 1250

   مستجد محمد ايهاب الكيالنى احمد الكيالنى 1600120210100000 1251

   مستجد محمد ايهاب محمود محمد العطار 1600120210100231 1252

   مستجد لسيد البلتاجىاروك يونى مبمحمد بس 1600120210100105 1253

   مستجد محمد تامر رشاد مصطفى البلحى 1600120210100311 1254

   مستجد د جمال طه عبدالفتاح ابوبكرمحم 1600120210100100 1255

   مستجد ل فتحى محمود ابراهيممحمد جما 1600120210100236 1256

   دمستج محمود محمد جمال محسن محمد 1600120210100056 1251

   مستجد حاتم ابراهيم سليمان محمد 1600120210100001 1250

   مستجد السعيد ابوشعيشع لمى محمدمحمد حسام الدين ح 1600120210100551 1250

   مستجد مبروكحسن شوقى سعد د ممح 1600120210100561 1260

   مستجد محمد حسنين محمد حسنين 1600120210100350 1261

   مستجد محمد خالد على غريب محمد 1600120210100110 1262

   مستجد محمد خالد وحيد عبد المجيد 1600120210100060 1263

   جدمست محمد خطاب بسيونى حميده الغنام 1600120210100215 1264

   مستجد محمد خليفة عبد الحميد على عوض 1600120210100064 1265

   مستجد لى الطويلهععوض د راضى محم 1600120210100313 1266

   مستجد محمد ربيع عبد السالم ابوزينه 1600120210100024 1261

   مستجد رجب عبدالوهاب محمد مخلوفمحمد  1600120210100160 1260

   مستجد بد السالم محمد حسنمحمد رضا ع 1600120210100310 1260

   تجدسم زعيمهمحمد رضا محمد السعيد  1600120210100124 1210

 

 

 

 

 

 

 

      األوىل فرقة ال كشف احلضور لطالب

 ادئ الرياضيات المائيةمب
 

 ادئ الرياضيات المائيةمب
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىالفصل الدراسى ا
 (10جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم كــودىالرقم ال جلوس
حالـة 

 لقيــدا
 الطبلت ثبإلستالم توقيع ثبلتسلينت لتوقيع الطب

   مستجد ناجى احمد عيسىمحمد سامى  1600120210100030 1211

   مستجد د سعد مساعد ابوزيد بسيونىمحم 1600120210100125 1212

   تجدمس جاويشمحمد سعد هنداوى ابراهيم  1600120210100164 1213

   مستجد اهيمبراسمير السيد محمد  محمد 1600120210100130 1214

   مستجد باوىمحمد سمير عبدالسالم محمود الغ 1600120210100143 1215

   مستجد ى شهير السيدمحمد سمير وجد 1600120210100552 1216

   مستجد محمد صبرى محمد عبدالعال 1600120210100506 1211

   مستجد ى البسيونىمحمد صالح الشرنوبى بيوم 1600120210100155 1210

   مستجد محمد صالح محمد عبد العليم نوح 1600120210100104 1210

   تجدمس حسين الشرقاوىر ق جابمحمد طار 1600120210100566 1200

   مستجد محمد طلعت عوض على 1600120210100055 1201

   مستجد فى محمد الحنطورد طه مصطمحم 1600120210100020 1202

   مستجد صالح ابد عابد السيدع دمحم 1600120210100550 1203

   مستجد ط السيد مرسى مرزهمحمد عبد الباس 1600120210100351 1204

   مستجد محمد عبد الجواد قطب عبد الجواد الفيومى 1600120210100001 1205

   مستجد طلبه  السيدمحمد عبد هللا 1600120210100050 1206

   مستجد مد عبد المنعممح محمد عبد هللا 1600120210100000 1201

   دمستج المنعم عبد السالم حسنمحمد عبد الناصر عبد  1600120210100023 1200

   مستجد محمد عبدالعليم فرحات سعد 1600120210100050 1200

   جدمست هللامحمد عبدهللا انور خير 1600120210100162 1200

   تجدمس د محمد طاجنجووعبدالموجود عبدالممحمد  1600120210100210 1201

   مستجد حسانينمحمد عبده حسانين محمد  1600120210100115 1202

   مستجد النبوى احمد عثمانمحمد عثمان  1600120210100323 1203

   جدمست محمد عجمى السيد ابراهيم راضى 1600120210100100 1204

   مستجد س هيكلمحمد عدلى عبا 1600120210100253 1205

   مستجد محمد عزت محمد ابراهيم عبدالحميد 1600120210100302 1206

   مستجد نعبد القادر سلما يمابراهمحمد عصام  1600120210100016 1201

   مستجد محمد عصام رشاد ابراهيم 1600120210100126 1200

   مستجد مد عصام محمد عبدالحميد ربيعمح 1600120210100000 1200

   مستجد ة عطية حبشى بسيونىمحمد عطي 1600120210100204 1300

 
 
 
 

 

 
 مائيةلا تادئ الرياضيامب      األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب

 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022اجلاهعى للعام  -لثانىسى اارالدل فصال
 (11جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 ستالمتوقيع الطبلت ثبإل ينت ثبلتسلتوقيع الطبل

   مستجد اعيل صابرعالء بركات اسم مدحم 1600120210100320 1301

   مستجد محمد على ابوالعينين شريف 1600120210100346 1302

   مستجد محمد على عبدالسميع على 1600120210100360 1303

   مستجد الدمياطىمحمد عمرو السعيد سليمان محمد  1600120210100116 1304

   مستجد فارهال محمد عوض محمد احمد 1600120210100165 1305

   مستجد عبدالوهاب ابوالعنين ابراهيم محمد فتحى 1600120210100200 1306

   مستجد محمد فتحى محمد ابراهيم الدابى 1600120210100134 1301

   مستجد محمد فتحى محمد طه ودن 1600120210100213 1300

   مستجد فتحى محمود ابوشامه محمد 1600120210100004 1300

   جدمست محمد فهمى فوزى نصر غازى 1600120210100030 1310

   مستجد الحميد عبد مالحليمحمد كرم محمد عبد  1600120210100106 1311

   مستجد محمد كمال غريب كمال الشرقاوى 1600120210100363 1312

   مستجد لد لطفى كامل احمد كاممحم 1600120210100010 1313

   مستجد موجود احمد السيدمحمد ماهر عبدال 1600120210100336 1314

   دجمست كمحمد مبروك عبدالاله زكى مبرو 1600120210100306 1315

   مستجد محمد محروس السيد محمد محمد محروس 1600120210100355 1316

   جدمست عبد الجواد منسى مد السيدمحمد مح 1600120210100013 1311

   مستجد رحيممحمد عباس صبره د ممح 1600120210100120 1310

   مستجد محمد محمد عبدالعزيز بدير السواق 1600120210100210 1310

   مستجد محمد محمد فتحى زغاوه 1600120210100111 1320

   تجدمس محمد محمود السيد فراج احمد 1600120210100210 1321

   جدتمس محمد محمود السيد محمد عزام 1600120210100230 1322

   مستجد ىمحمد محمود محب حجاز 1600120210100116 1323

   تجدمس هبمد طلمحمد محمود مح 1600120210100303 1324

   مستجد محمد مرسى جبرهللا الحسينى الجزار 1600120210100135 1325

   مستجد الوكيلى عبدالعزيز عبدهللا حمد مصطفم 1600120210100065 1326

   مستجد محمد ابراهيم محمد سالممحمد موسى  1600120210100121 1321

   جدتسم اسممحمد ناصر بدير السيد ق 1600120210100214 1320

   مستجد محمد نصر عبدالحليم محمد الديب 1600120210100151 1320

   دمستج بدالمنصف الصيادم محمد عمحمد وئا 1600120210100206 1330

 
 
 

 
 

       األوىل قة فرلا كشف احلضور لطالب
 م2021/2022جلاهعى للعام ا -لثانىالفصل الدراسى ا

 ادئ الرياضيات المائيةمب
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (12جلنة رقن )
رقم 

 ـمـــــــــاالســـ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم توقيع الطبلت ثبلتسلين

   تجدمس حسينح السيد محمد وليد صال 1600120210100003 1331

   مستجد ا على شبكةعط محمد وليد صالح 1600120210100332 1332

   مستجد محمد ياسر رافت ابراهيم محمد 1600120210100061 1333

   مستجد محمد ياسر فواد عمر عبده سالمة 1600120210100105 1334

   مستجد محمد يسرى احمد محمد عطيه 1600120210100133 1335

   مستجد محمود ابراهيم حامد القاضى 1600120210100141 1336

   مستجد اشرف عبدالستار علىمحمود  1600120210100000 1331

   مستجد كات عتمانبر لموجودا محمود انس عبد 1600120210100352 1330

   مستجد محمود جاب هللا يوسف جاب هللا شرابى 1600120210100342 1330

   مستجد د حمدى طلحه الشناوى حامدمحمو 1600120210100163 1340

   مستجد محمد الدويك حمدى محمدمحمود  1600120210100511 1341

   دتجمس م داودهيمحمود رضا محمد ابرا 1600120210100006 1342

   مستجد محمود سمير مسعد عباس احمد 1600120210100006 1343

   مستجد د الشافعىميد محمعبد الح محمود صديق 1600120210100042 1344

   مستجد هيم رمضانعبد الغفار ابرا ودممح 1600120210100221 1345

   دتجمس محمود عبداللطيف بلتاجى السيد 1600120210100066 1346

   مستجد محمود على يحى عبدالهادى صالح 1600120210100262 1341

   تجدمس ركاتالحميد بمحمود عمر عمر عبد  1600120210100356 1340

   دمستج الغاليم عبد الحميد الحامحمود عيد عبد  1600120210100043 1340

   مستجد محمود فرحات السيد الخطيب 1600120210100312 1350

   مستجد محمود محمد احمد السيد احمد عطيه 1600120210100110 1351

   مستجد سىمحمود محمد بخاته محمد مو 1600120210100100 1352

   ستجدم امحمود محمد عبد الحليم اغ 1600120210100100 1353

   مستجد محمود محمود حامد حسن على 1600120210100052 1354

   مستجد طىى االمام السفعل حتد مدمومح 1600120210100102 1355

   مستجد محمود مسعد السيد محمود عبد الوهاب 1600120210100310 1356

   مستجد محمود وليد كمال محمود محمود على 1600120210100105 1351

   مستجد اسر محمد عبدالمنعم الدغيدىمحمود ي 1600120210100511 1350

   مستجد حجازى ناضرف سمجد يوا مروان 1600120210100015 1350

   مستجد مصطفى ابراهيم على السيد ناصف 1600120210100040 1360

 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

    ىل األوقة الفر البكشف احلضور لط
   م2021/2022 للعام اجلاهعى -الفصل الدراسى الثانى 

 (13جلنة رقن )
رقم 

 االســـــــــــــم م الكــودىالرق جلوس
حالـة 

 القيــد
 ستالمبإلثبلت لطتوقيع ا ثبلتسلينتوقيع الطبلت 

   مستجد مصطفى امين عبدالمنعم السيد دياب 1600120210100500 1361

   مستجد ابراهيم محمد زيادهى جمال فمصط 1600120210100154 1362

   مستجد لحميد احمدالد هاشم عبدافى خصطم 1600120210100100 1363

   دمستج فهيزيز خلز اسماعيل عبدالعمصطفى عبد العزي 1600120210100040 1364

   مستجد مصطفى على حلمى على بطاح 1600120210100110 1365

   مستجد س الدينبدير شم مصطفى فرج 1600120210100041 1366

   مستجد نرازق متولى حسد العب مصطفى محمود 1600120210100300 1361

   مستجد الق زيتونمصطفى محمود مصطفى عبدالخ 1600120210100044 1360

   مستجد مصطفى يسرى مبروك محمد شحاتة 1600120210100300 1360

   مستجد ديمعاذ جمال فهمى محمد ع 1600120210100100 1310

   مستجد ىشلب يمهمعتز عبدالنبى مصطفى ابرا 1600120210100101 1311

   دمستج ممدوح مصطفى مندوه ابو العز السيد 1600120210100222 1312

   مستجد مهند محمد ابراهيم زرزوره 1600120210100114 1313

   مستجد مهند نجاح ابوالحمد ابوزيد 1600120210100014 1314

   مستجد مومن ابراهيم احمد حمدى الزاهد 1600120210100063 1315

   مستجد مومن فيصل عبد المنعم عبد الحى حسن عبد العال 1600120210100100 1316

   مستجد يم عيد ابراهيم درويشابراهل ئوا 1600120210100211 1311

   دمستج وجدى هانى عبد الشافى عبده الششتاوى 1600120210100150 1310

   مستجد عيسىد وياسين السيد عزيز السيد عبدالمقص 1600120210100354 1310

   مستجد يحى وليد يحى البسطويسى 1600120210100061 1300

   مستجد ابراهيم نصارهيم محمد رابيوسف ا 1600120210100001 1301

   مستجد يوسف حسام الدين مصطفى محمد الشرقاوى 1600120210100062 1302

   مستجد يوسف حسام يوسف حسين هاشم 1600120210100551 1303

   مستجد يوسف حماده يوسف الشيخ 1600120210100555 1304

   جدتمس طفىسف شعبان محمد مصيو 1600120210100260 1305

   مستجد يوسف محمد يوسف محمد خميس 1600120210100050 1306

   مستجد حمد سعدمحمد ا ديوسف وائل محمو 1600120210100210 1301

   مستجد ان ابو النجارضو سفويوسف ياسر ي 1600120210100241 1300

   باقى عامر ابراهيم احمد جالل احمد ابو 1600120200100321 1300

   باقى ابراهيم اشرف السعيد السيد الخولى 1600120200100555 1300

 

 

 ةيت المائاادئ الرياضيمب
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 االوىلالفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -انىالثاسى رالفصل الد

 (14جلنة رقن )
رقم 

 القيــد حالـة ـــــــــــمــساال م الكــودىالرق جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى اهيم محمد ابراهيم فوزى ابو العنينابر 1600120200100302 1392
   باقى عبسوح دابراهيم منير ابوالفت 1600120200100551 1393
   قىبا م محمد العسيلىابراهيم هانى ابراهي 1600120200100105 1394
   قىبا مد اشرف رمضان ابراهيم منيسىحا 1600120200100402 1395
   باقى بوعيانهاحمد جادهللا على جادهللا ا 1600120200100611 1397
   باقى احمد خضر محمد حلمى ابو عضمه 1600120200100431 1398

ف احمد عبد اللطيف سعد عبد اللطي 1600120200100511 1400
 جمعه

   باقى

   باقى احمد عزت يحى ابوشعيشع يوسف 1600120200101006 1402
   باقى احمد فتحى عبد الحى محمد كشاف 1600120200100430 1404
احمد محمد زين العجاج عبدالغنى  1600120200100151 1405

 نورالدين
   باقى

   قىبا بد الكريم عميرهمحمد عباس عحمد ا 1600120200100161 1406
   ىقبا اسماحمد محمد محمد عبد المجيد ق 1600120200100556 1407
   باقى احمد مصباح احمد مصطفى حسب هللا 1600120200101015 1409
   باقى ادهم حسن عبد الجواد على عبد الجواد 1600120200100305 1411
   باقى محمد الحبشى د الرحمناسامة عب 1600120200100011 1412
   باقى مد فهمى عبدالسالممح شريفر اس 1600120200101011 1413
   باقى طف خليل حمودةاسالم عادل عا 1600120200100410 1414
   باقى السيد خالد عبد المنعم احمد محمد 1600120200100611 1415
   باقى يد السيد عامرصابر الس السيد رضا 1600120200100320 1416
براهيم ا السيد مصطفى الجوهرى 1600120200100033 1417

 وهرىلجا
   باقى

   باقى لدينامير السيد محمود على سيف ا 1600120200100331 1418
   باقى جمال محمد جمال الدين على ابوالخير 1600120200100165 1420

 
 
 
 
 
 
 

 ادئ الرياضيات المائيةمب
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -دراسى الثانىالفصل ال

 (15جلنة رقن )
رقم 

 لقيــدحالـة ا مـــاالســــــــــ الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى جمعه محمد محمد محمد عياد 1600120200100404 1421
   باقى حاتم غالب عبدالصمد دخيل 1600120200100300 1422
   باقى راهيم رمضان محمد عطيفىزم ابحا 1600120200100410 1423
   باقى ى نعيمم على فتحازح 1600120200100435 1424
   باقى مد حامد خليلامد احح 1600120200100201 1425
   باقى لىن عديحسام الدين هالل ربيع عاب 1600120200100300 1426
   باقى ور شعبان بيومىحسام محمد ان 1600120200100306 1428

   باقى خالد احمد محمد السيد ابراهيم 1600120200100043 1432
   قىبا خالد اشرف ابراهيم حسن شتا 1600120200100316 1434
   باقى خالد حماسه عوض هللا زايد 1600120200100565 1435
   باقى رضا يسرى احمد سيد احمد حجازى 1600120200100166 1436
ميد رمضان عبد الحميد حالعبد  انرمض 1600120200100332 1437

 ابو ليله
   ىقبا

   باقى عطيه ابراهيم زقزوق راهيماب دسع 1600120200100550 1440
   باقى يوسف البحيرىر ر محمد صابصاب 1600120200100313 1441
   باقى طارق محمد محمد باشا غنام 1600120200100511 1444
   باقى ناوىالحف طالل اسماعيل سعد محمد 1600120200100426 1445
   باقى كاتبر حمدطلحه محمد عبدالسالم م 1600120200101020 1446
   باقى متولى احمد عطيةعامر فتح هللا  1600120200100415 1447

   باقى عبد الحميد خليل محمد حامد ابو شنب 1600120200100516 1448
 ف محمد عبد الفتاحعبد الرحمن اشر 1600120200100024 1449

 يعقوب
   قىبا

فتاح الدعبد الرحمن السعيد عبد الحليم عب 1600120200100343 1450
 وقىالدس

   باقى

 
 
 
 
 
 
 

 ادئ الرياضيات المائيةمب
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جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 فرقة االوىللر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -انىالفصل الدراسى الث

 (16جلنة رقن )
رقم 

 قيــدة الحالـ االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
لطبلت توقيع ا

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى ظافحعبد الرحمن بسيونى محمد عبدال 1600120200100406 1452
   باقى د الرحمن عاطف عاشور غنيمعب 1600120200100463 1453
   باقى عبد الرحمن يوسف محمد احمد ماجور 1600120200100344 1454
ه عبد هللا عبد الفضيل  حمادعبد هللا 1600120200100305 1456

 المرشدى
   اقىب

 عبد هللا خالد محمد عبد الوهاب 1600120200100356 1457
 سنديونىال

   اقىب

عبد هللا سالمه ابراهيم السيد على  1600120200100666 1458
 عاصى

   باقى

   باقى عبد هللا فايز محمد عبده سالم 1600120200100000 1459
   باقى عبد المنعم ابراهيم عوض محمد 1600120200100100 1461
 عبدالرحمن احمد عبدالمنعم عبدالعزيز 1600120200101030 1462

 وطبلاب
   باقى

   باقى عبدالرحمن حمدى عبدالشافى مهيا 1600120200100301 1463
   باقى عبدالرحمن رشدى عبدالعزيز عبدالسالم 1600120200100634 1464
   باقى خليل عبدالرحمن صابر محمد السيد 1600120200100460 1465
   باقى عبدالرحمن على ابراهيم برجل 1600120200101001 1466
   ىقبا يز بدير السواقدالعزماد عبع عبدالعزيز 1600120200100644 1467
   باقى عبدهللا جمال انور السيد عمر 1600120200100400 1468

   باقى محمدعلىض رياعبدهللا محمد  1600120200100160 1470
   باقى ورعبدالوهاب خالد عبد الوهاب عاش 1600120200100536 1471
   باقى محمد حسن يوسفعالء حسن  1600120200100106 1472
   باقى عالء منصور محمد عبد الرازق محمد 1600120200100144 1473
   باقى على المهدى على ابو العطا 1600120200100635 1474
   قىبا على حامد على حامد الرفاعى 1600120200100045 1475
   ىاقب فاروق بدر مرسى النجار قطارى عل 1600120200100006 1476
   باقى ين فتح هللا محمد عمرانعماد الد 1600120200100304 1477

   باقى اد محمد خليل عبد الاله ابو هنطشعم 1600120200100560 1478
   باقى حامد عمر مرسى ودعمر محم 1600120200100336 1479
   باقى حسينف عمر هشام محمد عبداللطي 1600120200100111 1480
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 قة االوىللفرطالب ال ركشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -ثانىالفصل الدراسى ال

 (17جلنة رقن )
رقم 

 حالـة القيــد ــــــماالســـــــ الرقم الكــودى جلوس
  

   باقى م عبد الحليم سعدعبد السالفارس اسامه  1600120200100655 1481
   اقىب د احمد حطبمحمد السيس رفا 1600120200100000 1482
   باقى فتحى عصام ادهم عطا هللا السيد 1600120200100316 1483
   باقى كريم احمد عبد العزيز سالم 1600120200100552 1484
   اقىب يونس بسطاوى محمودكريم ايمن  1600120200100333 1485
   ىاقب كريم عبد الناصر سيد احمد محمد 1600120200100345 1486
   باقى كمال فوزى كمال دغيدى 1600120200100305 1487
   باقى ساعىكمال محمد كمال ال 1600120200100532 1488

   باقى اجى غزالماهر رضا عسر خف 1600120200100162 1489
بسيونى يوسف محمد احمد فرج  1600120200101020 1490

 رمضان
   باقى

   باقى ح درهعبدالفتا مدحمحمد احمد م 1600120200100300 1491
   باقى يدىمحمد اشرف احمد جن 1600120200100646 1492
   باقى الشاذلى ناجىمحمد السيد قطب  1600120200100550 1494
   باقى شناوىالابر محمد محمد محمد ج 1600120200100311 1495
   باقى د حسن عبد هللا محمد علىمحم 1600120200100122 1496
   ىقبا ىهللا ابراهيم الشافعمحمد حسنى عبد 1600120200100512 1497
   باقى محمد خالد ابراهيم محمد غانم 1600120200100504 1498

   باقى محمد زيز السعيدمحمد رضا عبدالع 1600120200100366 1500
   باقى منصورد يونس عبدالجيد محمد سع 1600120200100641 1501
   اقىب احمد ابو العنين علىق رمحمد طا 1600120200100413 1502
   باقى ابوالخير ل حامدمحمد طال 1600120200100150 1503
   باقى ه ليلةحق عطيه عطيالمحمد عبد  1600120200100452 1504
   ىباق محمد عبدهللا احمد عبد هللا موسى 1600120200100016 1505
   باقى التربى سالممحمد عيد محمد ا 1600120200100410 1506
   باقى تىمحمد محمد ابراهيم سالم الغيا 1600120200100325 1508
   باقى محمد محمد على محمدالجمل 1600120200100044 1509
   باقى عبدالجيد ابراهيم الشاملى دمحمد محمو 1600120200100020 1510
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 لفرقة االوىلالب ار لطكشف احلضو
 م2021/2022هعى للعام اجلا -الفصل الدراسى الثانى

 (18جلنة رقن )
رقم 

 حالـة القيــد االســـــــــــــم لرقم الكــودىا جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى مود محمد احمد محمودمحمد مح 1600120200100446 4844
   باقى حمد طاهرمحمد منير محمد ا 1600120200100042 4845
   باقى د مجاهدحمم بدالروفمحمد نشات ع 1600120200100600 4846
   باقى اللطيف بكيربدمحمد واصف ع 1600120200100631 4847
   باقى محمد يسرى السيد غازى الشرقاوى 1600120200100324 4848
محمد محمود ابراهيم عبد اللطيف  1600120200100311 4849

 البلتاجى
   باقى

ى ولتمحمود عبدالمنعم المتولى حامد الم 1600120200100304 4851
 طايله

   باقى

محمود محمد محمود محمد محمود  1600120200100303 4854
 حجازى

   باقى

   قىبا الجندى محمود مدحت حسن حسنى 1600120200100456 4855
مصطفى راغب عبد الفتاح على ابو  1600120200100200 4856

 نالعني
   قىبا

   باقى مصطفى طارق محمد محمود حسين 1600120200101010 4858
   باقى ده شوقى شاهينى عبمصطف 1600120200100100 4859
   ىقبا ى السيد محمد عمركشكهى علطفمص 1600120200100600 4851
   باقى مصطفى على مصطفى محمد النجار 1600120200100454 4851

   باقى ميدمد صالح عبد الححمصطفى م 1600120200100120 4859
محمد  حمد علىم دمصطفى محم 1600120200100441 4861

 النوسانى
   باقى

   باقى اوعمطه مصطفى محمد مصطفى عبد 1600120200100106 4864
   باقى ابو عليوه طفى محمود سعد محمودمص 1600120200100451 4865
   باقى ىمصطفى نصرالدين عطوان القصب 1600120200100665 4866
   ىاقب معاذ محمد عطيه حبشى بسيونى 1600120200100640 4867
   باقى منصور احمد منصور احمد شلبى 1600120200100550 4868
   باقى نصر محمد البيلى على حسين 1600120200100106 4861

   باقى يم احمد شادىت ابراهنشا ئلوا 1600120200100302 4871
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 لفرقة االوىلار لطالب كشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -فصل الدراسى الثانىال

 (19) جلنة رقن
رقم 

 ثبإلستالم توقيع الطبلت توقيع الطبلت ثبلتسلين القيــد حالـة االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس

   باقى يحيى حسن حسين عبد الكريم 1600120200100422 4874

   باقى السيد حمد ابراهيميوسف محمد م 1600120200100500 4875
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 ملقررات  والرابعة الثالثةالثانية و الفرقةطالب  ختلفاتقائوة حضور 
 م2021/2022جلاهعى للعام ا -الثانىالفصل الدراسى  االوىلبالفرقة 

 ( ختلفات23جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   مستجد2س احمد اشرف المغازى عبدالعال مغازى 1600120200100222 2022

   مستجد2س احمد حسين محمد السايس 1600120200100534 2035

   مستجد2س احمد عزت محمد عبدالحميد 1600120200100610 2020

   مستجد2س احمد عزت محمود ابراهيم المغربى 1600120200100620 2021

   مستجد2س ادهم محمد اسماعيل محمد اسماعيل 1600120200100620 2110

   مستجد2س ذياد صبحى عبدالمقصود عبدالمجيد 1600120200100440 2123

   مستجد2س رمضان عماد رمضان محمود طلبه 1600120200101014 2125

عبد الرحمن عبد الفتاح محمد اسماعيل  1600120200100034 2214
 بركات

 مستجد2س
  

   مستجد2س عبدهللا مسعد جمعه محمد العيسوى 1600120200100512 2232
   مفروض2س عبدهللا طارق ابراهيم مصطفى سالم 1600120200101036 2236

   مستجد2س عماد حمدى السعيد فرج على 1600120200101022 2251

   مستجد2س عمرو شريف قطب ابراهيم عبدهللا الوردانى 1600120200100526 2221

   مستجد2س مؤمن على محمد الريفى 1600120200100000 2224

   مستجد2س محمد عاطف محمد احمدعجيله 1600120200100560 2343

   مستجد2س محمد محمد محمد البطاط 1600120200100221 2365

   مستجد2س محمود رضا سهرى فؤاد احمد عربان 1600120200100030 2322

   مستجد2س مصطفى ابراهيم يوسف محمد شوش 1600120200100502 2425

   مستجد2س محمود حميدة عبدالمنعم على سالم 1600120120100262 2326

4563 
 د محمد احمد فايدلدين احمنورا 1600120140100113

ادارة من 3س
 3الخارج

  

ادارة 4س عبدهللا ابراهيم شحاتة عبدهللا 1600120100100225 5542
 مستجد
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  األوىل الفرقةطالب احلضور كشف
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانى الفصل الدراسى

 (1جلنة رقن )
 ــــــــماالســـــ كــودىالرقم ال رقم جلوس

حالـة 
 ـدالقيـ

 إلستالمتوقيع الطبلت ثب ينلتوقيع الطبلت ثبلتس

   مستجد ابراهيم احمد ابراهيم احمد عرجاوى تركى 1600120210100034 1001

   مستجد سليمان ابوقورهابراهيم احمد مصطفى  1600120210100250 1002

   دمستج راوىازى ابراهيم الدفابراهيم ربيع غ 1600120210100140 1003

   مستجد لى موسى يوسف الحضرىع مابراهي 1600120210100301 1004

   مستجد ابراهيم محمد ابراهيم عبد الحى عمام 1600120210100110 1005

   مستجد محمد ياسين ابراهيم محمد السيد 1600120210100211 1006

   مستجد لعليم غنيمابراهيم محمد عبدا 1600120210100505 1001

   مستجد قصود عيدلماابراهيم محمد عبد 1600120210100010 1000

   مستجد ابراهيم محمد على عبد القوى محمد الناقورى 1600120210100033 1000

   مستجد االشعل احمد ابراهيم البيلى عوض 1600120210100311 1010

   ستجدم م احمد البهوتىاحمد ابو الوفا ابراهي 1600120210100350 1011

   مستجد محمد احمد عمرر ثاحمد احمد مد 1600120210100000 1012

   مستجد احمد اشرف السعيد زكى رمضان 1600120210100022 1013

   دمستج سيد بردليس احمد داودمد الحا 1600120210100011 1014

   مستجد احمد السيد يوسف السيد حجازى 1600120210100315 1015

   تجدمس طا هللا الصاوى الخطيباحمد ايمن ع 1600120210100111 1016

   مستجد احمد ايهاب محمد عبد الواحد نصير 1600120210100002 1011

   مستجد ابونى كسطه بسياحمد بسيونى  1600120210100200 1010

   مستجد احمد تامر عاصم على 1600120210100344 1010

   مستجد رازقاشم عبدالاحمد تامر ه 1600120210100341 1020

   مستجد احمد جمال احمد ابراهيم المحالوى 1600120210100000 1021

   مستجد احمد جمال احمد عبد هللا احمد 1600120210100204 1022

   مستجد رم ابودغيداحمد جمال مك 1600120210100256 1023

   مستجد سنالعزيز بسيونى ح احمد حاتم نبيه عبد 1600120210100030 1024

   مستجد مد السيد الحايسمح احمد حسن 1600120210100202 1025

   مستجد احمد حسن محمد عبدالفتاح احمدالمغازى 1600120210100036 1026

   مستجد حميد عطياناحمد حسن مصطفى عبد ال 1600120210100264 1021

   مستجد م حافظ علىاحمد حمدى عبدالعلي 1600120210100121 1020

   مستجد ط امين عبد هللااسباحمد خالد عبد ال 1600120210100111 1020

   مستجد احمد خليفة ابراهيم محمد ابودسوقى 1600120210100250 1030

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

   األوىل فرقة ال بكشف احلضور لطال
 م2021/2022للعام اجلاهعى  الثانىسى الفصل الدرا

 (2جلنة رقن )
رقم 
 ـــــمـــــاالســـ الرقم الكــودى جلوس

ة حالـ
 دالقيــ

 ثبإلستالمت لتوقيع الطب توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد احمد رائد عبدالحى احمد سالم المغازى 1600120210100325 1031

   مستجد د عمر على احمد محمودراش احمد 1600120210100103 1032

   جدمست احمد رماح عبد الفتاح محمد حجازى 1600120210100206 1033

   مستجد احمد سعد السيد عمر 1600120210100215 1034

   مستجد احمد شعبان احمد عامر على 1600120210100153 1035

   مستجد عىد الشافاحمد صالح عبد المنعم حام 1600120210100330 1036

   مستجد احمد صبحى عبدالحميد ابوالمعاطى طايلة 1600120210100314 1031

   مستجد يد رجب الحجرىصفوت الساحمد  1600120210100101 1030

   مستجد احمد طارق عطيه محمود 1600120210100540 1030

   مستجد احمد طه عبدالقادر احمد الطبجى 1600120210100353 1040

   مستجد مصطفى عبد الرحمن احمد عبد السالم 1600120210100201 1041

   مستجد يدالسيد السع للطيفاحمد عبد ا 1600120210100321 1042

   مستجد حمد رزقم ىاحمد عدل 1600120210100305 1043

   مستجد احمد على احمد محمود عبد المنعم 1600120210100136 1044

   مستجد لى حلمى على بطاحد عاحم 1600120210100150 1045

   مستجد احمد مجدى عبدالمقصود محمد ابوشوش 1600120210100334 1046

   مستجد احمد محرم كمال رمضان قاسم 1600120210100212 1041

   مستجد احمد محمد ابراهيم احمد صنقر 1600120210100201 1040

   مستجد جمعة دالحميداحمد محمد السيد عب 1600120210100004 1040

   مستجد احمد محمد بركات احمد منصور 1600120210100101 1050

   مستجد حسانال فتحى حمد محمد جما 1600120210100011 1051

   مستجد حمد محمد ربيع على العواقىا 1600120210100123 1052

   مستجد احمد محمد رزق عبدالحميد 1600120210100560 1053

   مستجد عىاحمد محمد زكى محمد السبا 1600120210100251 1054

   ستجدم احمد محمد سليمان الخولى 1600120210100206 1055

   مستجد احمد محمد سمير محمد 1600120210100556 1056

   مستجد احمد محمد عاشور هنداوى راجح 1600120210100021 1051

   مستجد ن متولىيع رمضااحمد محمد عبد السم 1600120210100020 1050

   مستجد احمد محمد عبد المنعم عبد الرحمن القصاص 1600120210100345 1050

   مستجد حمد عبدالنبى السيد احمداحمد م 1600120210100110 1060
 

 
 
 
 
 

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  الثانىالفصل الدراسى 

 (3جلنة رقن )
رقم 

 االســـــــــــــم ىالرقم الكــود جلوس
حالـة 

 القيــد
 متوقيع الطبلت ثبإلستال توقيع الطبلت ثبلتسلين

    مستجد محمد عطاهللا عطيه عطاهللاحمد ا 1600120210100060 1061

    مستجد احمد محمد عنتر محمد عبدالخالق 1600120210100510 1062

    دمستج فوزى ابو عايداحمد محمد  1600120210100020 1063

    مستجد حمد محمد مسعد شوشةاحمد م 1600120210100362 1064

   مستجد دمحم مد مسعد خطاباحمد مح 1600120210100040 1065

   مستجد كى ابراهيم حسينز داحمد محمو 1600120210100243 1066

   مستجد احمد محمود شحاته عبدالحميد عليوه 1600120210100013 1061

   مستجد ى صبرهاحمد محمود عبد الحميد مصطف 1600120210100041 1060

   جدمست ى العربىصطفى سالم مصطفاحمد م 1600120210100046 1060

   مستجد  غازىهللا حاحمد هانى السيد فت 1600120210100366 1010

   مستجد احمد هانى عبدهللا عبدهللا سعفان 1600120210100005 1011

   مستجد مد وليد ابراهيم جمال الدينحا 1600120210100005 1012

   مستجد سينىاحمد يوسف عنتر الح 1600120210100251 1013

   مستجد ادهم حازم جابر محمد الخولى 1600120210100016 1014

   مستجد ادهم عمر فتحى المتولى السيد حماد 1600120210100340 1015

   مستجد مرعى ىهم محمد وجيه عرجاواد 1600120210100151 1016

   مستجد ادهم مصطفى يونس المتولى االطير 1600120210100365 1011

   مستجد ين حسن محمد رمضانة اماسام 1600120210100115 1010

   مستجد اسامة مصطفى محسوب محمد اللواتى 1600120210100240 1010

   مستجد دالروفاسامه خيرى منصور عب 1600120210100261 1000

   مستجد د محمد موسى المالحاسالم عبدالحمي 1600120210100563 1001

   مستجد د العزيز معوضم عبمد عبد العظياسالم مح 1600120210100054 1002

   مستجد اسالم مرزوق معروف حامد 1600120210100326 1003

   تجدمس اسماعيل محمد احمد محمد شحاته 1600120210100114 1004

   مستجد نجااشرف سمير ابراهيم صالح  1600120210100140 1005

   مستجد داند احمد محمد زياشرف محمو 1600120210100005 1006

   دجمست اكرم حازم محمد سعيد 1600120210100053 1001

   مستجد اكرم محمد فرج السيد 1600120210100200 1000

   مستجد ىحمد فرج منصور الجارالسعيد مح 1600120210100235 1000

   مستجد السيد ابراهيم السيد عبداللطيف على 1600120210100514 1000

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

          ألوىلاالفرقة  البكشف احلضور لط
 م2021/2022ى هعاللعام اجل -الثانىالفصل الدراسى 

 (4جلنة رقن )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى رقم جلوس
حالـة 

 القيــد
 المتتوقيع الطبلت ثبإلس بلت ثبلتسلينتوقيع الط

   مستجد مودة فتحى ابراهيم شليلالسيد ح 1600120210100205 1001

   مستجد اهيم الجوهرىيد رضا السيد ابرسال 1600120210100266 1002

   مستجد لسيد عادل السيد احمد محمد عبدالرحمنا 1600120210100360 1003

   دمستج محمود عبدالمعبود على عطيه السيد 1600120210100160 1004

   مستجد قنديل على قنديل امير على 1600120210100221 1005

   مستجد د محمد البرلسىلرحمن عبد المقصواانس عبد  1600120210100035 1006

   مستجد ايمن محمد عبدالبارى محمد 1600120210100252 1001

   مستجد د غيطاس جمعهايهاب محمد السي 1600120210100203 1000

   مستجد فار ابو الفضلباسم عالء احمد عبد الغ 1600120210100152 1000

   مستجد سعيددالمنصف ابراهيم بجالل خالد ع 1600120210100101 1100

   مستجد البسطويسى سعد احمدد عجمال س 1600120210100255 1101

   جدمست جمال صبرى جمال جاد 1600120210100333 1102

   مستجد ن محمد ابراهيم اسماعيلحسي محاز 1600120210100026 1103

   دجمست حازم محمود اسماعيل محمود على 1600120210100224 1104

   دمستج حسام محمد محمد مصطفى رمضان 1600120210100060 1105

   مستجد حسام محمد منصور احمد اسماعيل 1600120210100113 1106

   مستجد يمهحسام يسرى فواد ابرا 1600120210100216 1101

   مستجد لىحسن السيد حسن على المتو 1600120210100546 1100

   مستجد على عالم حسن مصطفى السعيد 1600120210100311 1100

   مستجد محمد نبيه على طنش نىسح 1600120210100161 1110

   ستجدم حسين السعيد حسن حسان 1600120210100110 1111

   دمستج ه على حسن محمد اسماعيل غبيشادمح 1600120210100120 1112

   مستجد الدقش دحمدى مدحت ابراهيم الدسوقى احم 1600120210100265 1113

   مستجد مالسخالد حمدى محمد محمد  1600120210100160 1114

   مستجد خالد ضياء محمد فتحى العطار 1600120210100010 1115

   مستجد هابح سمير عبدالواخالد عبدالفت 1600120210100101 1116

   مستجد عبد هللا محمد عبدهللا خالد محمد 1600120210100200 1111

   مستجد رامى شفيق منصور درويش 1600120210100141 1110

   مستجد رشدى محمد على عبد ربه ابو شنب 1600120210100350 1110

   مستجد رضا احمد محمد حميد 1600120210100351 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل قة الفر كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىلدراسى الفصل ا

 (5جلنة رقن )
رقم 

 االســـــــــــــم الكــودىالرقم  جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم يع الطبلت ثبلتسلينوقت

   مستجد رضوان محمد يحى مصطفى عامر 1600120210100220 1121

   مستجد د الكردىاحم زياد مسعد الحسينى 1600120210100310 1122

   جدمست ن ابوضيف حسنسامح طاهر حس 1600120210100246 1123

   مستجد ششتاوى فودهال سامى نبيل محمد 1600120210100120 1124

   مستجد د خليفه عبد القادرسعد الدين خليفه سع 1600120210100011 1125

   جدمست سيف عالء حمد عبدالبديع عاشور 1600120210100340 1126

   مستجد د الطى عبد القادر عبتار عبد العاشريف عبد الس 1600120210100201 1121

   مستجد ن حسن هالل حسن شهاب الدينديلشهاب ا 1600120210100234 1120

   مستجد الدين محمد محى عبدالمجيد محمد صالح 1600120210100240 1120

   مستجد ى عطيهسيونطارق سليم محمد ب 1600120210100006 1130

   دمستج مصطفى عمرو رق عمرو احمدطا 1600120210100211 1131

   مستجد ار السماحىختمطاهر احمد محمد  1600120210100361 1132

   مستجد على عكاشهطه مدحت طه اسماعيل  1600120210100122 1133

   مستجد الحميد يوسف بسيونى ندا عبد دلاع 1600120210100205 1134

   مستجد اراح ابو اليزيد نوزيد عبد الفتعبد الرحمن ابو الي 1600120210100106 1135

   مستجد السيد عبد الجواد اسماعيل حسنن معبد الرح 1600120210100242 1136

   مستجد بد الرحمن جاد محمد جادع 1600120210100316 1131

   مستجد ى عوضدسوقعبد الرحمن جمال ابراهيم  1600120210100241 1130

   جدمست عبده الزينى الرحمن جميل عبد 1600120210100100 1130

   مستجد حمد على ابو الديارا دعبد الرحمن خال 1600120210100330 1140

   مستجد شريف محمد عبده الشريفعبد الرحمن  1600120210100146 1141

   مستجد لسميع عبد ربهبد اعبد الرحمن صالح عبد ربه ع 1600120210100212 1142

   مستجد اد احمد الفالوىحمن عبدالرازق فوعبد الر 1600120210100250 1143

   مستجد عبد الرحمن على سعد على عوض 1600120210100230 1144

   مستجد بد الرحمن عماد فوزى محمد ابراهيمع 1600120210100202 1145

   مستجد ور عبد هللا الفرجانىد انعبد الرحمن محم 1600120210100210 1146

   مستجد عبد السالم محمود عبدالسالمعبد الرحمن محمد  1600120210100203 1141

   مستجد عبد الرحمن محمد عيد ابراهيم بريقع 1600120210100102 1140

   مستجد خليفه ونىعبد الرحمن محمد منصور بسي 1600120210100225 1140

   مستجد عبد الرحمن ياسر حسن محمد زيتون 1600120210100112 1150

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       ألوىل االفرقة  ر لطالبكشف احلضو
 م2021/2022هعى اجلللعام ا -الثانىالفصل الدراسى 

 (6جلنة رقن )
رقم 

 ـماالســــــــــــ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 المستتوقيع الطبلت ثبإل توقيع الطبلت ثبلتسلين

    مستجد يلاطى السعيد اسماعيل مصطفى اسماععبد الع 1600120210100201 1151

1152 
عزيز عاطف عبد الرحمن عبد المجيد عبد عبد ال 1600120210100166

 الرحمن
 تجدمس

  

   مستجد سط عبد الفتاح بسيونى االغاعبد الفتاح عبد البا 1600120210100343 1153

   مستجد نالنبى محمد حساني عبد هللا جمال عبد 1600120210100131 1154

   مستجد ميم عبدالكريم غنيعبد هللا صالح عبد الكر 1600120210100010 1155

   مستجد د محمد ابراهيم العناوىحممعبد هللا  1600120210100031 1156

   مستجد عبدالخالق شعبان عبدالخالق اسماعيل احمد 1600120210100003 1151

   مستجد بداللطيف السعيد حسنعبدالرحمن احمد ع 1600120210100213 1150

   مستجد براهيم رزق الفقىلرحمن ايمن شرف اعبدا 1600120210100201 1150

   مستجد عبدالرحمن جمال سمير جاد العسيلى 1600120210100200 1160

   دتجمس عبدالرحمن عصام ابراهيم على ابراهيم 1600120210100230 1161

   مستجد ن عالء محمد محرمعبدالرحم 1600120210100501 1162

   مستجد بى يوسف عبد الحميدمن محمود عبد النعبدالرح 1600120210100223 1163

   مستجد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز حسن 1600120210100320 1164

   جدمست عبدهللا اسماعيل رمضان محمد القبانى 1600120210100032 1165

   جدمست لشربينى ناصف الباز اسماعيلعبدهللا ا 1600120210100513 1166

   مستجد حروس عبدهللا غازىعبدهللا رضا م 1600120210100012 1161

   مستجد عبدهللا رمضان عبدهللا محمود القصاص 1600120210100103 1160

   مستجد عبدهللا فرج ابراهيم خليفه 1600120210100131 1160

   مستجد عبدالحميد احمد العوضىعبدهللا محمد  1600120210100010 1110

   مستجد الهادى عبد الحميد زايددالهادى محمد عبدعب 1600120210100106 1111

   مستجد عبدالوهاب محمد غازى السيد 1600120210100104 1112

   مستجد عدلى ميمى اسماعيل يوسف يوسف 1600120210100001 1113

   مستجد جاد عزت سعد عزت سعد 1600120210100232 1114

   مستجد حمد الظريفعالء ابراهيم ر جب ا 1600120210100051 1115

   مستجد صاللباعالء السيد احمد  1600120210100254 1116

   مستجد ط قطب ابراهيم صالحعالء عبدالباس 1600120210100231 1111

   مستجد و اسماعيلبراهيم ابم محمد اعصاعالء  1600120210100025 1110

   مستجد طيه السيد على مصطفىعالء ع 1600120210100331 1110

   مستجد على ابراهيم على ذكى حنبل 1600120210100000 1100

                                                        
 
 
 

 
 

 وظيفىشريح التال



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022عام اجلاهعى لل -الثانىسى درالاصل الف

 (7جلنة رقن )
رقم 

 االســـــــــــــم ــودىالرقم الك جلوس
حالـة 

 دالقيــ
 توقيع الطبلت ثبإلستالم بلتسلينتوقيع الطبلت ث

   دمستج على احمد على احمد عطية 1600120210100261 1101

   مستجد على السيد على محمد محمد سعيد 1600120210100113 1102

   مستجد ازى سالمةعلى ضياء محمد ابوغ 1600120210100245 1103

   مستجد دمحمد على ابو زي على عبد الروف 1600120210100301 1104

   مستجد ى السيد قبيضهازغعلى غازى  1600120210100226 1105

   مستجد على همام السعيد على محمد الصياد 1600120210100210 1106

   مستجد عمار محمد شحاته عبدربه 1600120210100204 1101

   ستجدم عمار محمد عبدالسالم السيد الجمل 1600120210100331 1100

   جدستم عمر السيد خليفة عثمان زعفان 1600120210100015 1100

   مستجد على محمد شليل عمر خالد 1600120210100031 1100

   دجمست عمر سامح احمد الشهاوى 1600120210100104 1101

   مستجد مى محمد السيد عمرعمر سا 1600120210100145 1102

   مستجد سى عبدالعزيزبدالعزيز امين موعمر ع 1600120210100205 1103

   مستجد مر عالء الدين محمد محمود فودةع 1600120210100045 1104

   مستجد عمر ماهر محمد عبدالحميد 1600120210100200 1105

   مستجد بوالعطاعمر محمد كامل عبدالفتاح ا 1600120210100310 1106

   تجدمس ليمانى البرجىعمر ياسر احمد ا 1600120210100112 1101

   مستجد شوقى احمدن يعمرو عالء الد 1600120210100565 1100

   مستجد عمرو محمد عمر حامد مصطفى ابو زور 1600120210100150 1100

   دمستج حمد مطاوع السعيد ابو صالحو مرعم 1600120210100340 1200

   مستجد وبىعمرو نبيل مامون محمود الشرن 1600120210100142 1201

   مستجد يهاعيسى انور حموده خليل قت 1600120210100140 1202

   مستجد الوليد على حلمى الهنداوى فارس 1600120210100216 1203

   مستجد لسميع رمضانابد عفارس طارق  1600120210100130 1204

   مستجد د الرازق على المعداوى علىفارس عب 1600120210100330 1205

   مستجد فارس محمد عبدهللا البهى داود 1600120210100002 1206

   مستجد يف ابوالعنينفارس ياسر عبداللط 1600120210100320 1201

   دجمست فتحى حسين فتحى شيخه 1600120210100322 1200

   ستجدم فتحى محمد قناوىفتحى هشام  1600120210100111 1200

   مستجد يد المكاوىل عبداللطيف السفواد بال 1600120210100100 1210

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

            األوىل  قةرالف كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -ثانىالالفصل الدراسى 

 (8جلنة رقن )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى رقم جلوس
 ةالـح

 يــدالق
 الطبلت ثبإلستالميع توق توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد بدالرحمنكامل موسى محمد عكامل ياسر  1600120210100260 1211

   مستجد حمد كرم عبدالمجيد يوسفا مكر 1600120210100341 1212

   مستجد كريم اسامه عبدالرازق ابوالعباس 1600120210100200 1213

   مستجد يشعوشعكريم انور طلبه ابوشعيشع اب 1600120210100540 1214

   دمستج اسماعيل كرمكريم تامر محمد  1600120210100002 1215

   مستجد محمد السيد خليفةم يكريم حسنى ابراه 1600120210100335 1216

   مستجد كريم حمدى محمد محمد الكيكى 1600120210100021 1211

   مستجد على ابراهيم احمد ابراهيم يمرك 1600120210100321 1210

   ستجدم كريم محمد فخرى السيد عمران 1600120210100220 1210

   دتجسم كريم ممدوح محمود عبدالحميد 1600120210100324 1220

   مستجد لبيب حسنى لبيب احمد حجر 1600120210100130 1221

   دمستج ى مختار محمد بيومىلو 1600120210100364 1222

   مستجد على عبد الرحمن علىفى ماهر مصط 1600120210100102 1223

   مستجد مر احمد مرجانمجدى عبدهللا مخي 1600120210100562 1224

   مستجد بمحمد ابراهيم رشوان الدي 1600120210100000 1225

   مستجد يممحمد ابراهيم عبدهللا عبدالكر 1600120210100132 1226

   مستجد لى محمدم عمحمد ابراهيم محمد ابراهي 1600120210100300 1221

   تجدمس حمد عبده شبورمحمد احمد ا 1600120210100144 1220

   مستجد محمود العبدد يمحمد احمد الس 1600120210100012 1220

   مستجد محمد احمد شحاته ابراهيم سعيد 1600120210100001 1230

   مستجد عبدالعزيز محمد حسناحمد  محمد 1600120210100260 1231

   مستجد محمد احمد على احمد دياب 1600120210100200 1232

   مستجد محمد احمد محمد امين والى 1600120210100202 1233

   مستجد احمد محمد شوقى عبدالعزيزحجازىمحمد  1600120210100003 1234

   مستجد هدد عبمحمد احمد محمود محم 1600120210100504 1235

   مستجد احمد نور الدين عبد الباقى محمد حمدم 1600120210100014 1236

   مستجد د اسامه عبد الرزاق عبد السميع علىمحم 1600120210100220 1231

   مستجد د اشرف ابراهيم محمد المنسىمحم 1600120210100004 1230

   تجدسم واند اشرف صادق احمد رشمحم 1600120210100001 1230

   مستجد رف فرحات عبد المعطى حسناش محمد 1600120210100201 1240

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

      األوىل الفرقة  بكشف احلضور لطال
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (9جلنة رقن )
رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 متوقيع الطبلت ثبإلستال الطبلت ثبلتسلينتوقيع 

   مستجد عة االصفرشرف محمد جممحمد ا 1600120210100010 1241

   مستجد قلتاوىعبدالغنى عطا ال محمد السعيد 1600120210100361 1242

   مستجد م عبدالهادى الصيادسيد ابراهيال محمد 1600120210100156 1243

   مستجد السيد احمد الطحاوى محمد 1600120210100541 1244

   مستجد الدين بدالرحيم اىمحمد السيد احمد ع 1600120210100203 1245

   مستجد يشالعظيم السيد حش محمد السيد عبد 1600120210100161 1246

   مستجد الغندور محمد ماموند يمحمد الس 1600120210100233 1241

   مستجد ود بريكمحمد السيد محم 1600120210100304 1240

   تجدمس بدر ابراهيم محمدايمن  محمد 1600120210100211 1240

   مستجد محمد ايمن محمد ابراهيم وحيش 1600120210100101 1250

   تجدمس محمد ايهاب الكيالنى احمد الكيالنى 1600120210100000 1251

   مستجد محمد ايهاب محمود محمد العطار 1600120210100231 1252

   مستجد لسيد البلتاجىاروك محمد بسيونى مب 1600120210100105 1253

   مستجد محمد تامر رشاد مصطفى البلحى 1600120210100311 1254

   مستجد محمد جمال طه عبدالفتاح ابوبكر 1600120210100100 1255

   مستجد محمد جمال فتحى محمود ابراهيم 1600120210100236 1256

   دمستج محمد جمال محسن محمد محمود 1600120210100056 1251

   مستجد ابراهيم سليمان محمد حاتم 1600120210100001 1250

   مستجد محمد السعيد ابوشعيشعحسام الدين حلمى محمد  1600120210100551 1250

   مستجد د حسن شوقى سعد مبروكمحم 1600120210100561 1260

   مستجد مد حسنين محمد حسنينمح 1600120210100350 1261

   دمستج ب محمدمحمد خالد على غري 1600120210100110 1262

   مستجد محمد خالد وحيد عبد المجيد 1600120210100060 1263

   مستجد امنمحمد خطاب بسيونى حميده الغ 1600120210100215 1264

   تجدمس محمد خليفة عبد الحميد على عوض 1600120210100064 1265

   مستجد لى الطويلهععوض محمد راضى  1600120210100313 1266

   مستجد محمد ربيع عبد السالم ابوزينه 1600120210100024 1261

   مستجد حمد رجب عبدالوهاب محمد مخلوفم 1600120210100160 1260

   مستجد محمد رضا عبد السالم محمد حسن 1600120210100310 1260

   تجدسم محمد رضا محمد السعيد زعيمه 1600120210100124 1210

 

 

 

 

 

 

 

      األوىل  الفرقة البكشف احلضور لط

 الوظيفىالتشريح 

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىالفصل الدراسى ا
 (10جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم م الكــودىالرق جلوس
حالـة 

 دالقيــ
 توقيع الطبلت ثبإلستالم وقيع الطبلت ثبلتسلينت

   مستجد محمد سامى ناجى احمد عيسى 1600120210100030 1211

   مستجد بسيونى محمد سعد مساعد ابوزيد 1600120210100125 1212

   مستجد شاوى ابراهيم جاويمحمد سعد هند 1600120210100164 1213

   مستجد سيد محمد ابراهيمال محمد سمير 1600120210100130 1214

   مستجد محمد سمير عبدالسالم محمود الغباوى 1600120210100143 1215

   مستجد ير وجدى شهير السيدمحمد سم 1600120210100552 1216

   ستجدم محمد صبرى محمد عبدالعال 1600120210100506 1211

   مستجد نىيوسمحمد صالح الشرنوبى بيومى الب 1600120210100155 1210

   مستجد حمد عبد العليم نوحمحمد صالح م 1600120210100104 1210

   مستجد اوىحسين الشرقر ق جابمحمد طار 1600120210100566 1200

   مستجد محمد طلعت عوض على 1600120210100055 1201

   مستجد مصطفى محمد الحنطور محمد طه 1600120210100020 1202

   مستجد محمد عابد عابد السيد صالح 1600120210100550 1203

   مستجد محمد عبد الباسط السيد مرسى مرزه 1600120210100351 1204

   مستجد ب عبد الجواد الفيومىمحمد عبد الجواد قط 1600120210100001 1205

   مستجد لسيد طلبهمحمد عبد هللا ا 1600120210100050 1206

   مستجد عبد هللا محمد عبد المنعم مدحم 1600120210100000 1201

   دمستج محمد عبد الناصر عبد المنعم عبد السالم حسن 1600120210100023 1200

   مستجد فرحات سعد محمد عبدالعليم 1600120210100050 1200

   مستجد  انور خيرهللامحمد عبدهللا 1600120210100162 1200

   مستجد ود عبدالموجود محمد طاجنوجممحمد عبدال 1600120210100210 1201

   مستجد محمد عبده حسانين محمد حسانين 1600120210100115 1202

   مستجد عثمان النبوى احمد عثمانمحمد  1600120210100323 1203

   مستجد هيم راضىمحمد عجمى السيد ابرا 1600120210100100 1204

   ستجدم لمحمد عدلى عباس هيك 1600120210100253 1205

   مستجد براهيم عبدالحميدمحمد عزت محمد ا 1600120210100302 1206

   مستجد ر سلمانعبد القاد يمابراهمحمد عصام  1600120210100016 1201

   مستجد محمد عصام رشاد ابراهيم 1600120210100126 1200

   مستجد محمد عصام محمد عبدالحميد ربيع 1600120210100000 1200

   مستجد محمد عطية عطية حبشى بسيونى 1600120210100204 1300

 
 
 
 

 

 
 الوظيفىالتشريح       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىسى اارالدل فصال
 (11جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم لتسلينتوقيع الطبلت ثب

   مستجد سماعيل صابرمحمد عالء بركات ا 1600120210100320 1301

   مستجد محمد على ابوالعينين شريف 1600120210100346 1302

   مستجد ىمحمد على عبدالسميع عل 1600120210100360 1303

   مستجد ياطىسليمان محمد الدممحمد عمرو السعيد  1600120210100116 1304

   مستجد محمد احمد الفارهض ومحمد ع 1600120210100165 1305

   مستجد محمد فتحى عبدالوهاب ابوالعنين ابراهيم 1600120210100200 1306

   مستجد ىمحمد فتحى محمد ابراهيم الداب 1600120210100134 1301

   مستجد ودن محمد فتحى محمد طه 1600120210100213 1300

   ستجدم همحمود ابوشاممحمد فتحى  1600120210100004 1300

   مستجد محمد فهمى فوزى نصر غازى 1600120210100030 1310

   مستجد عبد الحميد ميالحلمحمد كرم محمد عبد  1600120210100106 1311

   مستجد محمد كمال غريب كمال الشرقاوى 1600120210100363 1312

   دمستج محمد لطفى كامل احمد كامل 1600120210100010 1313

   مستجد الموجود احمد السيدمحمد ماهر عبد 1600120210100336 1314

   دجتمس كمحمد مبروك عبدالاله زكى مبرو 1600120210100306 1315

   مستجد س السيد محمد محمد محروسمحمد محرو 1600120210100355 1316

   مستجد لسيد عبد الجواد منسىمحمد محمد ا 1600120210100013 1311

   مستجد ه رحيممحمد محمد عباس صبر 1600120210100120 1310

   مستجد محمد محمد عبدالعزيز بدير السواق 1600120210100210 1310

   مستجد همحمد محمد فتحى زغاو 1600120210100111 1320

   مستجد فراج احمدمحمد محمود السيد  1600120210100210 1321

   مستجد د عزامحمممحمود السيد محمد  1600120210100230 1322

   مستجد محمد محمود محب حجازى 1600120210100116 1323

   مستجد هبلمد طمحمد محمود مح 1600120210100303 1324

   مستجد د مرسى جبرهللا الحسينى الجزارمحم 1600120210100135 1325

   مستجد مصطفى عبدالعزيز عبدهللا الوكيلمحمد  1600120210100065 1326

   مستجد ى محمد ابراهيم محمد سالممحمد موس 1600120210100121 1321

   جدتسم اسممحمد ناصر بدير السيد ق 1600120210100214 1320

   مستجد ر عبدالحليم محمد الديبمحمد نص 1600120210100151 1320

   مستجد مد عبدالمنصف الصيادمحمد وئام مح 1600120210100206 1330

 
 
 

 
 

       األوىل الفرقة  ر لطالبضوكشف احل
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىالفصل الدراسى ا

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (12جلنة رقن )
رقم 

 ـمـــــــالســـــا الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم نتوقيع الطبلت ثبلتسلي

   مستجد سيد حسينحمد وليد صالح الم 1600120210100003 1331

   مستجد صالح عطا على شبكةوليد د ممح 1600120210100332 1332

   مستجد محمد ياسر رافت ابراهيم محمد 1600120210100061 1333

   جدمست محمد ياسر فواد عمر عبده سالمة 1600120210100105 1334

   مستجد طيهمحمد يسرى احمد محمد ع 1600120210100133 1335

   مستجد ىضمحمود ابراهيم حامد القا 1600120210100141 1336

   مستجد محمود اشرف عبدالستار على 1600120210100000 1331

   مستجد كات عتمانبر لموجودنس عبد امحمود ا 1600120210100352 1330

   مستجد محمود جاب هللا يوسف جاب هللا شرابى 1600120210100342 1330

   مستجد طلحه الشناوى حامد محمود حمدى 1600120210100163 1340

   مستجد محمود حمدى محمد محمد الدويك 1600120210100511 1341

   دتجمس م داودد ابراهيمحمود رضا محم 1600120210100006 1342

   مستجد سمير مسعد عباس احمدمحمود  1600120210100006 1343

   مستجد فعىالحميد محمد الشا محمود صديق عبد 1600120210100042 1344

   مستجد محمود عبد الغفار ابراهيم رمضان 1600120210100221 1345

   دمستج سيدمحمود عبداللطيف بلتاجى ال 1600120210100066 1346

   مستجد الهادى صالحمحمود على يحى عبد 1600120210100262 1341

   مستجد يد بركاتعمر عمر عبد الحممحمود  1600120210100356 1340

   مستجد عبد الحليم عبد الحميد االغاعيد  ودممح 1600120210100043 1340

   مستجد محمود فرحات السيد الخطيب 1600120210100312 1350

   مستجد عطيه محمود محمد احمد السيد احمد 1600120210100110 1351

   ستجدم خاته محمد موسىمحمود محمد ب 1600120210100100 1352

   مستجد م اغاالحليد بمحمود محمد ع 1600120210100100 1353

   مستجد محمود محمود حامد حسن على 1600120210100052 1354

   مستجد طىى االمام السفعل حتد مدمحمو 1600120210100102 1355

   جدمست محمود مسعد السيد محمود عبد الوهاب 1600120210100310 1356

   ستجدم ىوليد كمال محمود محمود عل محمود 1600120210100105 1351

   مستجد محمود ياسر محمد عبدالمنعم الدغيدى 1600120210100511 1350

   مستجد حجازى ناضرف سمجد يومروان ا 1600120210100015 1350

   مستجد مصطفى ابراهيم على السيد ناصف 1600120210100040 1360

 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

    األوىل الفرقة  شف احلضور لطالبك
 م2021/2022اهعى م اجلعالل -الفصل الدراسى الثانى 

 (13جلنة رقن )  
رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 ستالمبإلثبلت لطتوقيع ا لطبلت ثبلتسلينتوقيع ا

   مستجد امين عبدالمنعم السيد ديابمصطفى  1600120210100500 1361

   مستجد ابراهيم محمد زياده مالمصطفى ج 1600120210100154 1362

   مستجد مصطفى خالد هاشم عبدالحميد احمد 1600120210100100 1363

   دمستج فهيزيز خلالعزيز اسماعيل عبدالع مصطفى عبد 1600120210100040 1364

   مستجد ى على حلمى على بطاحمصطف 1600120210100110 1365

   مستجد مس الدينر شمصطفى فرج بدي 1600120210100041 1366

   مستجد طفى محمود عبد الرازق متولى حسنمص 1600120210100300 1361

   مستجد عبدالخالق زيتونمصطفى محمود مصطفى  1600120210100044 1360

   مستجد د شحاتةمصطفى يسرى مبروك محم 1600120210100300 1360

   دستجم فهمى محمد عيد معاذ جمال 1600120210100100 1310

   مستجد صطفى ابراهيم شلبىم ىمعتز عبدالنب 1600120210100101 1311

   مستجد دممدوح مصطفى مندوه ابو العز السي 1600120210100222 1312

   مستجد مهند محمد ابراهيم زرزوره 1600120210100114 1313

   مستجد مهند نجاح ابوالحمد ابوزيد 1600120210100014 1314

   مستجد دهحمد حمدى الزامومن ابراهيم ا 1600120210100063 1315

   مستجد مومن فيصل عبد المنعم عبد الحى حسن عبد العال 1600120210100100 1316

   مستجد يم عيد ابراهيم درويشابراهل ئوا 1600120210100211 1311

   مستجد لششتاوىوجدى هانى عبد الشافى عبده ا 1600120210100150 1310

   مستجد عبدالمقصود عيسى يدسالسيد عزيز الياسين  1600120210100354 1310

   مستجد يحى وليد يحى البسطويسى 1600120210100061 1300

   مستجد ابراهيم نصارهيم محمد رابيوسف ا 1600120210100001 1301

   مستجد قاوىيوسف حسام الدين مصطفى محمد الشر 1600120210100062 1302

   مستجد مشيوسف حسين ها يوسف حسام 1600120210100551 1303

   مستجد يوسف حماده يوسف الشيخ 1600120210100555 1304

   جدتمس طفىيوسف شعبان محمد مص 1600120210100260 1305

   مستجد يوسف محمد خميسيوسف محمد  1600120210100050 1306

   مستجد احمد سعدمد سف وائل محمود محيو 1600120210100210 1301

   مستجد سف ياسر يوسف رضوان ابو النجايو 1600120210100241 1300

 

 

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 االوىلالفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىلدراسى الفصل ا

 (14جلنة رقن )
رقم 

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى يم فوزى ابو العنيناهراهيم محمد ابابر 1600120200100302 1392
   باقى عبسلفتوح دابراهيم منير ابوا 1600120200100551 1393
   باقى احمد خضر محمد حلمى ابو عضمه 1600120200100431 1398

احمد عبد اللطيف سعد عبد اللطيف  1600120200100511 1400
 جمعه

   باقى

   باقى ميرهع محمد محمد عباس عبد الكريا 1600120200100161 1406
   ىباق شريف محمد فهمى عبدالسالمر اس 1600120200101011 1413
   باقى جمال محمد جمال الدين على ابوالخير 1600120200100165 1420

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 وىللفرقة االر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022جلاهعى لعام ال -لثانىراسى االفصل الد

 (15جلنة رقن )
رقم 

 حالـة القيــد ـــــــــــمــساال الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى جمعه محمد محمد محمد عياد 1600120200100404 1421
   باقى حاتم غالب عبدالصمد دخيل 1600120200100300 1422
   باقى ابراهيم رمضان محمد عطيفىحازم  1600120200100410 1423
   باقى حامد احمد حامد خليل 1600120200100201 1425
   باقى خالد اشرف ابراهيم حسن شتا 1600120200100316 1434
الحميد رمضان عبد الحميد عبد  انرمض 1600120200100332 1437

 ابو ليله
   ىقبا

رحمن حمن محمد عبدالدالرى عبصبر 1600120200100365 1443
 قاسم

   باقى

   باقى د محمد باشا غنامحممطارق  1600120200100511 1444
   باقى حمد بركاتمد عبدالسالم مطلحه مح 1600120200101020 1446
   باقى عامر فتح هللا متولى احمد عطية 1600120200100415 1447

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 وىللفرقة االر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -انىصل الدراسى الثالف

 (16جلنة رقن )
رقم 

 قيــدة الحالـ االســـــــــــــم ىدالرقم الكــو جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى عبد الرحمن بسيونى محمد عبدالحافظ 1600120200100406 1452
زيز احمد عبدالمنعم عبدالعدالرحمن عب 1600120200101030 1462

 ابوطبل
   ىقبا

   ىقبا يز بدير السواقزلعاماد عبدع عبدالعزيز 1600120200100644 1467
   باقى عبدهللا جمال انور السيد عمر 1600120200100400 1468

   باقى عماد الدين فتح هللا محمد عمران 1600120200100304 1477

   باقى يل عبد الاله ابو هنطشعماد محمد خل 1600120200100560 1478
   باقى حامد عمر مرسى عمر محمود 1600120200100336 1479

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقة االوىللفر لطالب اكشف احلضو

 التشريح الوظيفى

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى
 (17جلنة رقن )

رقم 

 القيــد حالـة االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى فارس محمد السيد احمد حطب 1600120200100000 1482
   باقى دهم عطا هللا السيدفتحى عصام ا 1600120200100316 1483
   باقى كمال فوزى كمال دغيدى 1600120200100305 1487
   باقى خفاجى غزالماهر رضا عسر  1600120200100162 1489
يونى يوسف محمد احمد فرج بس 1600120200101020 1490

 نرمضا
   باقى

   باقى يدىنج دمحمد اشرف احم 1600120200100646 1492
   باقى الشاذلى ناجىمحمد السيد قطب  1600120200100550 1494
   باقى شناوىالبر محمد محمد محمد جا 1600120200100311 1495
   باقى ابوالخير دل حاممحمد طال 1600120200100150 1503
   باقى هللا احمد عبد هللا موسىمحمد عبد 1600120200100016 1505
   باقى غنيمميد ابومحمد مجدى محمدعبد الح 1600120200100462 1507

   باقى محمد محمد على محمدالجمل 1600120200100044 1509

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفرقة االوىلب ار لطالشف احلضوك
 م2021/2022هعى للعام اجلا -لثانىالفصل الدراسى ا

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (18جلنة رقن )
رقم 

 حالـة القيــد االســـــــــــــم ىالرقم الكــود جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى محمد مجاهد بدالروفمحمد نشات ع 1600120200100600 4846
   باقى اللطيف بكيربدحمد واصف عم 1600120200100631 4847
حامد المتولى محمود عبدالمنعم المتولى  1600120200100304 4851

 ايلهط
   باقى

بو د الفتاح على اعب مصطفى راغب 1600120200100200 4856
 نالعني

   باقى

   باقى مصطفى شريف عطيه على مروان 1600120200100544 4857
   باقى مصطفى طارق محمد محمود حسين 1600120200101010 4858
   باقى مد صالح عبد الحميدمصطفى مح 1600120200100120 4859
   باقى وعامطه مصطفى محمد مصطفى عبد 1600120200100106 4864
   باقى مصطفى محمود سعد محمود ابو عليوه 1600120200100451 4865
   باقى شلبى منصور احمد منصور احمد 1600120200100550 4868
   باقى لبيلى على حسيننصر محمد ا 1600120200100106 4861

   باقى احمد شادى ميت ابراهنشا لئوا 1600120200100302 4871

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وىللفرقة االطالب ال ركشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى

 التشريح الوظيفى



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (19جلنة رقن )
رقم 

 توقيع الطبلت ثبإلستالم ينتوقيع الطبلت ثبلتسل حالـة القيــد االســـــــــــــم دىالرقم الكــو جلوس

   باقى ين عبد الكريميحيى حسن حس 1600120200100422 4874

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 
   

 ملقررات  الثانيةالفرقة طالب  ختلفاتقائوة حضور 
 م2021/2022ى للعام اجلاهع -بالفرقة االوىل الفصل الدراسى الثانى

 ( ختلفات23جلنة )

 ــدحبلـة القي االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   مستجد2س احمد حمدى عبد العظيم قابيل سالمه 1600120200100251 2036

   مستجد2س احمد رجب فتح هللا محمود ابوبكر 1600120200100324 2040

   مستجد2س مصطفى البهى محمد البهى 1600120120100264 2636

عبدالخالق محمود عبدالخالق  1600120100100064 2543
 عبدالواحد

 مستجد2س
  

   مفروض2س على اسامه على محمد السعيد 1600120200101032 2244

   مفروض2س على محمد على الصبرى 1600120200101031 2242

   مفروض2س محمد على محمد ابراهيم شرابى 1600120200101033 2355

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التشريح الوظيفى -المادة :



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 األوىل  الفرقة طالباحلضور كشف
 م2021/2022لعام اجلاهعى ل -الثانى الفصل الدراسى

 (1جلنة رقن )

 ماالســـــــــــــ الرقم الكــودى رقم جلوس
الـة ح

 القيــد
 إلستالمتوقيع الطبلت ثب لينطبلت ثبلتستوقيع ال

   مستجد ابراهيم احمد ابراهيم احمد عرجاوى تركى 1600120210100034 1001

   مستجد ابراهيم احمد مصطفى سليمان ابوقوره 1600120210100250 1002

   دجمست ابراهيم ربيع غازى ابراهيم الدفراوى 1600120210100140 1003

   جدمست م على موسى يوسف الحضرىابراهي 1600120210100301 1004

   مستجد ابراهيم محمد ابراهيم عبد الحى عمام 1600120210100110 1005

   مستجد ابراهيم محمد السيد محمد ياسين 1600120210100211 1006

   مستجد ابراهيم محمد عبدالعليم غنيم 1600120210100505 1001

   مستجد المقصود عيدم محمد عبدابراهي 1600120210100010 1000

   مستجد ابراهيم محمد على عبد القوى محمد الناقورى 1600120210100033 1000

   مستجد احمد ابراهيم البيلى عوض االشعل 1600120210100311 1010

   مستجد حمد ابو الوفا ابراهيم احمد البهوتىا 1600120210100350 1011

   مستجد ثر محمد احمد عمرمد احمد مداح 1600120210100000 1012

   مستجد احمد اشرف السعيد زكى رمضان 1600120210100022 1013

   مستجد لسيد بردليس احمد داودمد احا 1600120210100011 1014

   مستجد سف السيد حجازىاحمد السيد يو 1600120210100315 1015

   مستجد اوى الخطيبحمد ايمن عطا هللا الصا 1600120210100111 1016

   مستجد احمد ايهاب محمد عبد الواحد نصير 1600120210100002 1011

   مستجد ابيونى كسطه بساحمد بسيونى  1600120210100200 1010

   مستجد اصم علىاحمد تامر ع 1600120210100344 1010

   مستجد زقرالاحمد تامر هاشم عبدا 1600120210100341 1020

   مستجد المحالوىاحمد جمال احمد ابراهيم  1600120210100000 1021

   مستجد احمد جمال احمد عبد هللا احمد 1600120210100204 1022

   مستجد احمد جمال مكرم ابودغيد 1600120210100256 1023

   مستجد احمد حاتم نبيه عبد العزيز بسيونى حسن 1600120210100030 1024

   مستجد محمد السيد الحايس احمد حسن 1600120210100202 1025

   مستجد احمد حسن محمد عبدالفتاح احمدالمغازى 1600120210100036 1026

   مستجد احمد حسن مصطفى عبد الحميد عطيان 1600120210100264 1021

   مستجد احمد حمدى عبدالعليم حافظ على 1600120210100121 1020

   مستجد باسط امين عبد هللاالد عبد الاحمد خ 1600120210100111 1020

   مستجد احمد خليفة ابراهيم محمد ابودسوقى 1600120210100250 1030

 اللغه االنجليزيه 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

   األوىل لفرقة ا بكشف احلضور لطال
 م2021/2022للعام اجلاهعى  الثانىالفصل الدراسى 

 (2جلنة رقن )

رقم 
 االســـــــــــــم رقم الكــودىال جلوس

حالـة 
 دالقيــ

 ستالمت ثبإلتوقيع الطبل بلت ثبلتسلينوقيع الطت

   مستجد احمد رائد عبدالحى احمد سالم المغازى 1600120210100325 1031

   مستجد د عمر على احمد محمودراش احمد 1600120210100103 1032

   مستجد لفتاح محمد حجازىحمد رماح عبد اا 1600120210100206 1033

   مستجد د السيد عمراحمد سع 1600120210100215 1034

   مستجد احمد شعبان احمد عامر على 1600120210100153 1035

   مستجد عىمد الشافاحمد صالح عبد المنعم حا 1600120210100330 1036

   مستجد المعاطى طايلةاحمد صبحى عبدالحميد ابو 1600120210100314 1031

   مستجد رىرجب الحجد ياحمد صفوت الس 1600120210100101 1030

   مستجد احمد طارق عطيه محمود 1600120210100540 1030

   مستجد احمد طه عبدالقادر احمد الطبجى 1600120210100353 1040

   مستجد احمد عبد السالم مصطفى عبد الرحمن 1600120210100201 1041

   مستجد احمد عبد اللطيف السيد السعيد 1600120210100321 1042

   مستجد رزق محمد احمد عدلى 1600120210100305 1043

   مستجد احمد على احمد محمود عبد المنعم 1600120210100136 1044

   مستجد لى حلمى على بطاحد عاحم 1600120210100150 1045

   مستجد محمد ابوشوش جدى عبدالمقصوداحمد م 1600120210100334 1046

   مستجد مال رمضان قاسمد محرم كحما 1600120210100212 1041

   مستجد احمد محمد ابراهيم احمد صنقر 1600120210100201 1040

   مستجد جمعة بدالحميداحمد محمد السيد ع 1600120210100004 1040

   مستجد منصور احمد محمد بركات احمد 1600120210100101 1050

   مستجد نساحاحمد محمد جمال فتحى  1600120210100011 1051

   مستجد محمد ربيع على العواقى احمد 1600120210100123 1052

   مستجد احمد محمد رزق عبدالحميد 1600120210100560 1053

   مستجد احمد محمد زكى محمد السباعى 1600120210100251 1054

   مستجد محمد سليمان الخولىاحمد  1600120210100206 1055

   مستجد محمد سمير محمداحمد  1600120210100556 1056

   مستجد احمد محمد عاشور هنداوى راجح 1600120210100021 1051

   مستجد ن متولىميع رمضااحمد محمد عبد الس 1600120210100020 1050

   مستجد القصاصعم عبد الرحمن احمد محمد عبد المن 1600120210100345 1050

   مستجد ى السيد احمدعبدالنب مدحاحمد م 1600120210100110 1060
 

 
 
 
 
 

 نجليزيه اللغه اال
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  الثانىالفصل الدراسى 

 (3)جلنة رقن 

رقم 

 االســـــــــــــم ىالرقم الكــود جلوس
حالـة 

 القيــد
 إلستالموقيع الطبلت ثبت توقيع الطبلت ثبلتسلين

    جدمست  عطيه عطاهللاهللاااحمد محمد عط 1600120210100060 1061

    مستجد احمد محمد عنتر محمد عبدالخالق 1600120210100510 1062

    دمستج فوزى ابو عايد احمد محمد 1600120210100020 1063

    مستجد احمد محمد محمد مسعد شوشة 1600120210100362 1064

   مستجد احمد محمد مسعد خطاب محمد 1600120210100040 1065

   مستجد زكى ابراهيم حسيناحمد محمود  1600120210100243 1066

   دمستج احمد محمود شحاته عبدالحميد عليوه 1600120210100013 1061

   مستجد احمد محمود عبد الحميد مصطفى صبره 1600120210100041 1060

   مستجد احمد مصطفى سالم مصطفى العربى 1600120210100046 1060

   مستجد هللا غازىهانى السيد فتح احمد  1600120210100366 1010

   مستجد احمد هانى عبدهللا عبدهللا سعفان 1600120210100005 1011

   مستجد مد وليد ابراهيم جمال الدينحا 1600120210100005 1012

   مستجد تر الحسينىاحمد يوسف عن 1600120210100251 1013

   مستجد ولىحازم جابر محمد الخم هدا 1600120210100016 1014

   مستجد ادهم عمر فتحى المتولى السيد حماد 1600120210100340 1015

   مستجد مرعى ىدهم محمد وجيه عرجاوا 1600120210100151 1016

   جدمست ولى االطيرادهم مصطفى يونس المت 1600120210100365 1011

   مستجد رمضان مدحماسامة امين حسن  1600120210100115 1010

   مستجد اسامة مصطفى محسوب محمد اللواتى 1600120210100240 1010

   مستجد بدالروفاسامه خيرى منصور ع 1600120210100261 1000

   مستجد اسالم عبدالحميد محمد موسى المالح 1600120210100563 1001

   مستجد وضمع زاسالم محمد عبد العظيم عبد العزي 1600120210100054 1002

   مستجد اسالم مرزوق معروف حامد 1600120210100326 1003

   ستجدم اسماعيل محمد احمد محمد شحاته 1600120210100114 1004

   مستجد اشرف سمير ابراهيم صالح نجا 1600120210100140 1005

   مستجد ف محمود احمد محمد زيداناشر 1600120210100005 1006

   مستجد محمد سعيداكرم حازم  1600120210100053 1001

   مستجد اكرم محمد فرج السيد 1600120210100200 1000

   مستجد ىححمد فرج منصور الجارالسعيد م 1600120210100235 1000

   دمستج للطيف علىالسيد ابراهيم السيد عبدا 1600120210100514 1000

 اللغه االنجليزيه 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

         األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022ى للعام اجلاهع -نىالثاالفصل الدراسى 

 (4جلنة رقن )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى رقم جلوس
حالـة 

 القيــد
 المتتوقيع الطبلت ثبإلس طبلت ثبلتسلينتوقيع ال

   مستجد السيد حمودة فتحى ابراهيم شليل 1600120210100205 1001

   مستجد ىهرويد ابراهيم الجالسيد رضا الس 1600120210100266 1002

   مستجد لسيد عادل السيد احمد محمد عبدالرحمنا 1600120210100360 1003

   دمستج د محمود عبدالمعبود على عطيهالسي 1600120210100160 1004

   مستجد امير على قنديل على قنديل 1600120210100221 1005

   مستجد لسىبرلالمقصود محمد اانس عبد الرحمن عبد  1600120210100035 1006

   مستجد ايمن محمد عبدالبارى محمد 1600120210100252 1001

   مستجد يد غيطاس جمعهايهاب محمد الس 1600120210100203 1000

   مستجد باسم عالء احمد عبد الغفار ابو الفضل 1600120210100152 1000

   دجمست راهيم سعيدجالل خالد عبدالمنصف اب 1600120210100101 1100

   مستجد البسطويسى سعد احمدجمال سعد  1600120210100255 1101

   تجدمس جمال صبرى جمال جاد 1600120210100333 1102

   مستجد ن محمد ابراهيم اسماعيلحسي محاز 1600120210100026 1103

   مستجد ماعيل محمود علىحازم محمود اس 1600120210100224 1104

   مستجد حسام محمد محمد مصطفى رمضان 1600120210100060 1105

   مستجد حسام محمد منصور احمد اسماعيل 1600120210100113 1106

   مستجد يمهحسام يسرى فواد ابرا 1600120210100216 1101

   مستجد لىحسن السيد حسن على المتو 1600120210100546 1100

   ستجدم مالسعيد على عالحسن مصطفى  1600120210100311 1100

   مستجد محمد نبيه على طنش حسنى 1600120210100161 1110

   مستجد حسين السعيد حسن حسان 1600120210100110 1111

   مستجد ه على حسن محمد اسماعيل غبيشادمح 1600120210100120 1112

   جدمست ابراهيم الدسوقى احمد الدقشحمدى مدحت  1600120210100265 1113

   مستجد مخالد حمدى محمد محمد سال 1600120210100160 1114

   مستجد خالد ضياء محمد فتحى العطار 1600120210100010 1115

   مستجد هابح سمير عبدالواخالد عبدالفت 1600120210100101 1116

   مستجد عبدهللا عبد هللا محمد خالد محمد 1600120210100200 1111

   مستجد يق منصور درويششف رامى 1600120210100141 1110

   مستجد رشدى محمد على عبد ربه ابو شنب 1600120210100350 1110

   مستجد رضا احمد محمد حميد 1600120210100351 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 اللغه االنجليزيه 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 
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Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -ىالثانالدراسى  الفصل

 (5رقن ) جلنة

رقم 

 ســـــــــــــماال الرقم الكــودى وسجل
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم ع الطبلت ثبلتسلينتوقي

   مستجد رضوان محمد يحى مصطفى عامر 1600120210100220 1121

   مستجد زياد مسعد الحسينى احمد الكردى 1600120210100310 1122

   مستجد ف حسنسن ابوضيسامح طاهر ح 1600120210100246 1123

   مستجد شتاوى فودهسامى نبيل محمد الش 1600120210100120 1124

   مستجد عد خليفه عبد القادرسعد الدين خليفه س 1600120210100011 1125

   مستجد سيف عالء حمد عبدالبديع عاشور 1600120210100340 1126

   دجمست القادر عبد الاطى عبد عبد الستار عبد الع شريف 1600120210100201 1121

   مستجد حسن هالل حسن شهاب الدين شهاب الدين 1600120210100234 1120

   مستجد ح الدين محمد محى عبدالمجيد محمدصال 1600120210100240 1120

   مستجد طارق سليم محمد بسيونى عطيه 1600120210100006 1130

   مستجد عمرود مصطفى طارق عمرو احم 1600120210100211 1131

   مستجد ر السماحىطاهر احمد محمد مختا 1600120210100361 1132

   مستجد على عكاشه طه مدحت طه اسماعيل 1600120210100122 1133

   مستجد الحميد يوسف بسيونى ندا عبد دلاع 1600120210100205 1134

   مستجد اليزيد نوارتاح ابو ابو اليزيد عبد الف عبد الرحمن 1600120210100106 1135

   مستجد لسيد عبد الجواد اسماعيل حسنعبد الرحمن ا 1600120210100242 1136

   مستجد عبد الرحمن جاد محمد جاد 1600120210100316 1131

   مستجد عبد الرحمن جمال ابراهيم دسوقى عوض 1600120210100241 1130

   مستجد لزينىل عبده اعبد الرحمن جمي 1600120210100100 1130

   مستجد مد على ابو الديارعبد الرحمن خالد اح 1600120210100330 1140

   مستجد شريف محمد عبده الشريف عبد الرحمن 1600120210100146 1141

   دمستج عبد الرحمن صالح عبد ربه عبد السميع عبد ربه 1600120210100212 1142

   مستجد الوىلفاالرازق فواد احمد رحمن عبدعبد ال 1600120210100250 1143

   مستجد عبد الرحمن على سعد على عوض 1600120210100230 1144

   مستجد عبد الرحمن عماد فوزى محمد ابراهيم 1600120210100202 1145

   مستجد نىعبد الرحمن محمد انور عبد هللا الفرجا 1600120210100210 1146

   مستجد محمود عبدالسالمم حمن محمد عبد السالعبد الر 1600120210100203 1141

   مستجد عبد الرحمن محمد عيد ابراهيم بريقع 1600120210100102 1140

   مستجد خليفه ونىعبد الرحمن محمد منصور بسي 1600120210100225 1140

   مستجد سن محمد زيتونعبد الرحمن ياسر ح 1600120210100112 1150

 ه االنجليزيه اللغ
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  ور لطالبكشف احلض
 م2021/2022ى للعام اجلاهع -الثانىالفصل الدراسى 

 (6جلنة رقن )

رقم 

 ــماالســـــــــــ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 المستتوقيع الطبلت ثبإل توقيع الطبلت ثبلتسلين

    تجدمس طفى اسماعيلعبد العاطى السعيد اسماعيل مص 1600120210100201 1151

1152 
بد الرحمن عبد المجيد عبد ع فعبد العزيز عاط 1600120210100166

 الرحمن
 دمستج

  

   مستجد اسط عبد الفتاح بسيونى االغاعبد الفتاح عبد الب 1600120210100343 1153

   مستجد عبد هللا جمال عبد النبى محمد حسانين 1600120210100131 1154

   مستجد صالح عبد الكريم عبدالكريم غنيم د هللاعب 1600120210100010 1155

   مستجد محمد ابراهيم العناوىعبد هللا محمد  1600120210100031 1156

   مستجد عبدالخالق شعبان عبدالخالق اسماعيل احمد 1600120210100003 1151

   ستجدم عبدالرحمن احمد عبداللطيف السعيد حسن 1600120210100213 1150

   مستجد الفقىق زعبدالرحمن ايمن شرف ابراهيم ر 1600120210100201 1150

   مستجد عبدالرحمن جمال سمير جاد العسيلى 1600120210100200 1160

   دتجمس عبدالرحمن عصام ابراهيم على ابراهيم 1600120210100230 1161

   دمستج عبدالرحمن عالء محمد محرم 1600120210100501 1162

   مستجد الحميد بدععبدالرحمن محمود عبد النبى يوسف  1600120210100223 1163

   مستجد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز حسن 1600120210100320 1164

   جدمست عبدهللا اسماعيل رمضان محمد القبانى 1600120210100032 1165

   مستجد ماعيلعبدهللا الشربينى ناصف الباز اس 1600120210100513 1166

   مستجد  غازىهللاعبدهللا رضا محروس عبد 1600120210100012 1161

   مستجد عبدهللا رمضان عبدهللا محمود القصاص 1600120210100103 1160

   مستجد عبدهللا فرج ابراهيم خليفه 1600120210100131 1160

   مستجد عبدهللا محمد عبدالحميد احمد العوضى 1600120210100010 1110

   مستجد الحميد زايدد بعبدالهادى محمد عبدالهادى ع 1600120210100106 1111

   مستجد عبدالوهاب محمد غازى السيد 1600120210100104 1112

   مستجد عدلى ميمى اسماعيل يوسف يوسف 1600120210100001 1113

   مستجد عزت سعد عزت سعد جاد 1600120210100232 1114

   مستجد براهيم ر جب احمد الظريفاعالء  1600120210100051 1115

   مستجد لعالء السيد احمد البصا 1600120210100254 1116

   مستجد سط قطب ابراهيم صالحعالء عبدالبا 1600120210100231 1111

   مستجد براهيم ابو اسماعيلم محمد اعصاعالء  1600120210100025 1110

   مستجد ى مصطفىللسيد ععالء عطيه ا 1600120210100331 1110

   مستجد لى ابراهيم على ذكى حنبلع 1600120210100000 1100

                                                        
 
 
 

 
 

 اللغه االنجليزيه 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىسى درالاصل الف

 (7جلنة رقن )

رقم 

 ــــــمــــــاالسـ دىالرقم الكــو جلوس
حالـة 

 القيــد
 يع الطبلت ثبإلستالموقت توقيع الطبلت ثبلتسلين

   جدمست على احمد على احمد عطية 1600120210100261 1101

   مستجد على السيد على محمد محمد سعيد 1600120210100113 1102

   مستجد على ضياء محمد ابوغازى سالمة 1600120210100245 1103

   مستجد على عبد الروف محمد على ابو زيد 1600120210100301 1104

   مستجد لسيد قبيضهعلى غازى غازى ا 1600120210100226 1105

   مستجد على همام السعيد على محمد الصياد 1600120210100210 1106

   مستجد عمار محمد شحاته عبدربه 1600120210100204 1101

   مستجد السالم السيد الجملمد عبدمار محع 1600120210100331 1100

   مستجد عمر السيد خليفة عثمان زعفان 1600120210100015 1100

   مستجد د على محمد شليلعمر خال 1600120210100031 1100

   دجمست عمر سامح احمد الشهاوى 1600120210100104 1101

   دتجمس عمر سامى محمد السيد عمر 1600120210100145 1102

   مستجد ززيععمر عبدالعزيز امين موسى عبدال 1600120210100205 1103

   مستجد عالء الدين محمد محمود فودةعمر  1600120210100045 1104

   مستجد عمر ماهر محمد عبدالحميد 1600120210100200 1105

   مستجد عمر محمد كامل عبدالفتاح ابوالعطا 1600120210100310 1106

   مستجد عمر ياسر احمد اليمانى البرجى 1600120210100112 1101

   مستجد ى احمدعمرو عالء الدين شوق 1600120210100565 1100

   مستجد عمرو محمد عمر حامد مصطفى ابو زور 1600120210100150 1100

   مستجد حمد مطاوع السعيد ابو صالحو مرعم 1600120210100340 1200

   مستجد يل مامون محمود الشرنوبىمرو نبع 1600120210100142 1201

   تجدمس عيسى انور حموده خليل قتايه 1600120210100140 1202

   مستجد س الوليد على حلمى الهنداوىفار 1600120210100216 1203

   مستجد لسميع رمضاناعبد فارس طارق  1600120210100130 1204

   مستجد داوى علىى المعازق عللرفارس عبد ا 1600120210100330 1205

   مستجد مد عبدهللا البهى داودمح فارس 1600120210100002 1206

   مستجد طيف ابوالعنينفارس ياسر عبدالل 1600120210100320 1201

   جدمست فتحى حسين فتحى شيخه 1600120210100322 1200

   دمستج فتحى هشام فتحى محمد قناوى 1600120210100111 1200

   مستجد ىوفواد بالل عبداللطيف السيد المكا 1600120210100100 1210

 اللغه االنجليزيه 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

            وىل األالفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىاالفصل الدراسى 

 (8جلنة رقن )

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى رقم جلوس
 ةالـح

 يــدالق
 ستالمع الطبلت ثبإلتوقي توقيع الطبلت ثبلتسلين

   تجدمس كامل ياسر كامل موسى محمد عبدالرحمن 1600120210100260 1211

   مستجد كرم عبدالمجيد يوسفكرم احمد  1600120210100341 1212

   مستجد كريم اسامه عبدالرازق ابوالعباس 1600120210100200 1213

   مستجد شعيشعكريم انور طلبه ابوشعيشع ابو 1600120210100540 1214

   مستجد كريم تامر محمد اسماعيل كرم 1600120210100002 1215

   مستجد السيد خليفة كريم حسنى ابراهيم محمد 1600120210100335 1216

   مستجد كريم حمدى محمد محمد الكيكى 1600120210100021 1211

   مستجد على ابراهيم احمد ابراهيم يمرك 1600120210100321 1210

   مستجد د فخرى السيد عمرانكريم محم 1600120210100220 1210

   مستجد كريم ممدوح محمود عبدالحميد 1600120210100324 1220

   مستجد لبيب حسنى لبيب احمد حجر 1600120210100130 1221

   دمستج لوى مختار محمد بيومى 1600120210100364 1222

   مستجد لىحمن عى على عبد الرماهر مصطف 1600120210100102 1223

   مستجد انرجممجدى عبدهللا مخيمر احمد  1600120210100562 1224

   مستجد يبابراهيم رشوان الد محمد 1600120210100000 1225

   مستجد محمد ابراهيم عبدهللا عبدالكريم 1600120210100132 1226

   جدمست على محمد محمد ابراهيم محمد ابراهيم 1600120210100300 1221

   مستجد محمد احمد احمد عبده شبور 1600120210100144 1220

   مستجد د العبدمحمد احمد السيد محمو 1600120210100012 1220

   مستجد محمد احمد شحاته ابراهيم سعيد 1600120210100001 1230

   مستجد عبدالعزيز محمد حسناحمد  محمد 1600120210100260 1231

   مستجد ى احمد ديابمحمد احمد عل 1600120210100200 1232

   مستجد احمد محمد امين والى مدحم 1600120210100202 1233

   مستجد احمد محمد شوقى عبدالعزيزحجازى محمد 1600120210100003 1234

   مستجد هدد عبمحمد احمد محمود محم 1600120210100504 1235

   مستجد دعبد الباقى محملدين مد احمد نور امح 1600120210100014 1236

   مستجد الرزاق عبد السميع على بدعمحمد اسامه  1600120210100220 1231

   مستجد مد اشرف ابراهيم محمد المنسىمح 1600120210100004 1230

   تجدسم وانمحمد اشرف صادق احمد رش 1600120210100001 1230

   مستجد عطى حسند الماشرف فرحات عبمحمد  1600120210100201 1240

 للغه االنجليزيه ا
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

      األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالدراسى  صلفال

 (9جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 متوقيع الطبلت ثبإلستال توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد عة االصفرمحمد اشرف محمد جم 1600120210100010 1241

   دتجسم محمد السعيد عبدالغنى عطا القلتاوى 1600120210100361 1242

   مستجد يم عبدالهادى الصيادبراهمحمد السيد ا 1600120210100156 1243

   مستجد محمد السيد احمد الطحاوى 1600120210100541 1244

   مستجد الدين يد احمد عبدالرحيم اىمحمد الس 1600120210100203 1245

   مستجد محمد السيد عبد العظيم السيد حشيش 1600120210100161 1246

   مستجد ن الغندورمامومحمد السيد محمد  1600120210100233 1241

   مستجد محمد السيد محمود بريك 1600120210100304 1240

   مستجد م محمدبدر ابراهيايمن  محمد 1600120210100211 1240

   مستجد ابراهيم وحيش محمد ايمن محمد 1600120210100101 1250

   مستجد مد ايهاب الكيالنى احمد الكيالنىمح 1600120210100000 1251

   مستجد محمد ايهاب محمود محمد العطار 1600120210100231 1252

   ستجدم لسيد البلتاجىاروك محمد بسيونى مب 1600120210100105 1253

   مستجد لبلحىر رشاد مصطفى امحمد تام 1600120210100311 1254

   مستجد طه عبدالفتاح ابوبكرل امحمد جم 1600120210100100 1255

   مستجد محمد جمال فتحى محمود ابراهيم 1600120210100236 1256

   دمستج محمد جمال محسن محمد محمود 1600120210100056 1251

   تجدمس ابراهيم سليمان محمد حاتم 1600120210100001 1250

   مستجد ابوشعيشع يدعمحمد حسام الدين حلمى محمد الس 1600120210100551 1250

   مستجد مد حسن شوقى سعد مبروكمح 1600120210100561 1260

   مستجد محمد حسنين محمد حسنين 1600120210100350 1261

   دمستج د على غريب محمدمحمد خال 1600120210100110 1262

   مستجد خالد وحيد عبد المجيدمحمد  1600120210100060 1263

   دمستج محمد خطاب بسيونى حميده الغنام 1600120210100215 1264

   مستجد محمد خليفة عبد الحميد على عوض 1600120210100064 1265

   دمستج لى الطويلهععوض محمد راضى  1600120210100313 1266

   مستجد ينهبد السالم ابوزمحمد ربيع ع 1600120210100024 1261

   مستجد الوهاب محمد مخلوفبدعمحمد رجب  1600120210100160 1260

   مستجد محمد رضا عبد السالم محمد حسن 1600120210100310 1260

   تجدسم محمد رضا محمد السعيد زعيمه 1600120210100124 1210

 

 

 

 

 

 

 

      األوىل الفرقة  احلضور لطالبكشف 

 اللغه االنجليزيه 
 

 نجليزيه اللغه اال
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -انىلثصل الدراسى االف
 (10جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم ىدالرقم الكــو جلوس
حالـة 

 دالقيــ
 توقيع الطبلت ثبإلستالم لطبلت ثبلتسلينتوقيع ا

   مستجد محمد سامى ناجى احمد عيسى 1600120210100030 1211

   مستجد مساعد ابوزيد بسيونى محمد سعد 1600120210100125 1212

   مستجد محمد سعد هنداوى ابراهيم جاويش 1600120210100164 1213

   مستجد مد ابراهيمالسيد مح محمد سمير 1600120210100130 1214

   مستجد محمد سمير عبدالسالم محمود الغباوى 1600120210100143 1215

   مستجد ر السيدمحمد سمير وجدى شهي 1600120210100552 1216

   مستجد صبرى محمد عبدالعالمحمد  1600120210100506 1211

   جدمست سيونىمحمد صالح الشرنوبى بيومى الب 1600120210100155 1210

   مستجد محمد صالح محمد عبد العليم نوح 1600120210100104 1210

   مستجد حسين الشرقاوىر جاب قمحمد طار 1600120210100566 1200

   تجدمس لعت عوض علىمحمد ط 1600120210100055 1201

   مستجد الحنطور مدحمحمد طه مصطفى م 1600120210100020 1202

   مستجد محمد عابد عابد السيد صالح 1600120210100550 1203

   مستجد محمد عبد الباسط السيد مرسى مرزه 1600120210100351 1204

   مستجد ومىعبد الجواد قطب عبد الجواد الفيمحمد  1600120210100001 1205

   ستجدم همحمد عبد هللا السيد طلب 1600120210100050 1206

   مستجد  محمد عبد المنعمحمد عبد هللام 1600120210100000 1201

   دمستج محمد عبد الناصر عبد المنعم عبد السالم حسن 1600120210100023 1200

   مستجد حمد عبدالعليم فرحات سعدم 1600120210100050 1200

   مستجد محمد عبدهللا انور خيرهللا 1600120210100162 1200

   مستجد الموجود محمد طاجنموجود عبدمحمد عبدال 1600120210100210 1201

   مستجد محمد عبده حسانين محمد حسانين 1600120210100115 1202

   مستجد ى احمد عثمانمحمد عثمان النبو 1600120210100323 1203

   مستجد محمد عجمى السيد ابراهيم راضى 1600120210100100 1204

   مستجد لمحمد عدلى عباس هيك 1600120210100253 1205

   مستجد محمد عزت محمد ابراهيم عبدالحميد 1600120210100302 1206

   جدمست عبد القادر سلمان يمبراهامحمد عصام  1600120210100016 1201

   مستجد براهيممد عصام رشاد امح 1600120210100126 1200

   مستجد محمد عبدالحميد ربيع امصمحمد ع 1600120210100000 1200

   مستجد محمد عطية عطية حبشى بسيونى 1600120210100204 1300

 
 
 
 

 

 
 اللغه االنجليزيه       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب

 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022عى للعام اجلاه -لثانىسى اارالدل فصال
 (11جلنة رقن )

رقم 

 ـــــماالســــــــ ىالرقم الكــود جلوس
حالـة 

 القيــد
 ع الطبلت ثبإلستالمقيوت توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد محمد عالء بركات اسماعيل صابر 1600120210100320 1301

   مستجد نين شريفمحمد على ابوالعي 1600120210100346 1302

   مستجد محمد على عبدالسميع على 1600120210100360 1303

   دجمست محمد عمرو السعيد سليمان محمد الدمياطى 1600120210100116 1304

   مستجد مد الفارهمحمد عوض محمد اح 1600120210100165 1305

   مستجد ممحمد فتحى عبدالوهاب ابوالعنين ابراهي 1600120210100200 1306

   مستجد حمد فتحى محمد ابراهيم الدابىم 1600120210100134 1301

   مستجد محمد فتحى محمد طه ودن 1600120210100213 1300

   مستجد محمود ابوشامه محمد فتحى 1600120210100004 1300

   مستجد محمد فهمى فوزى نصر غازى 1600120210100030 1310

   مستجد يدعبد الحم مالحليمحمد كرم محمد عبد  1600120210100106 1311

   مستجد رقاوىغريب كمال الش محمد كمال 1600120210100363 1312

   جدمست كامل احمد كاملى فمحمد لط 1600120210100010 1313

   مستجد محمد ماهر عبدالموجود احمد السيد 1600120210100336 1314

   دجمست كك عبدالاله زكى مبرومحمد مبرو 1600120210100306 1315

   مستجد د محروسمحمد محروس السيد محمد محم 1600120210100355 1316

   مستجد جواد منسىال محمد محمد السيد عبد 1600120210100013 1311

   مستجد محمد محمد عباس صبره رحيم 1600120210100120 1310

   مستجد دير السواقمحمد محمد عبدالعزيز ب 1600120210100210 1310

   مستجد محمد محمد فتحى زغاوه 1600120210100111 1320

   مستجد محمد محمود السيد فراج احمد 1600120210100210 1321

   مستجد محمود السيد محمد عزام محمد 1600120210100230 1322

   مستجد محمد محمود محب حجازى 1600120210100116 1323

   مستجد هبمد طلمحمد محمود مح 1600120210100303 1324

   مستجد لحسينى الجزارمحمد مرسى جبرهللا ا 1600120210100135 1325

   مستجد لعزيز عبدهللا الوكيالدمحمد مصطفى عب 1600120210100065 1326

   مستجد محمد موسى محمد ابراهيم محمد سالم 1600120210100121 1321

   جدتسم اسمد ناصر بدير السيد قمحم 1600120210100214 1320

   مستجد الديب محمد نصر عبدالحليم محمد 1600120210100151 1320

   مستجد ف الصيادنصممحمد وئام محمد عبدال 1600120210100206 1330

 
 
 

 
 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىالفصل الدراسى ا

 اللغه االنجليزيه 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (12)جلنة رقن 

رقم 

 ـمـــــــاالســـــ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 ثبإلستالمتوقيع الطبلت  توقيع الطبلت ثبلتسلين

   تجدمس محمد وليد صالح السيد حسين 1600120210100003 1331

   مستجد ح عطا على شبكةمحمد وليد صال 1600120210100332 1332

   مستجد رافت ابراهيم محمدمحمد ياسر  1600120210100061 1333

   مستجد محمد ياسر فواد عمر عبده سالمة 1600120210100105 1334

   مستجد حمد يسرى احمد محمد عطيهم 1600120210100133 1335

   مستجد محمود ابراهيم حامد القاضى 1600120210100141 1336

   مستجد محمود اشرف عبدالستار على 1600120210100000 1331

   مستجد كات عتمانبر جودلمومحمود انس عبد ا 1600120210100352 1330

   مستجد هللا شرابى هللا يوسف جاب محمود جاب 1600120210100342 1330

   مستجد ى طلحه الشناوى حامدد حمدموحم 1600120210100163 1340

   مستجد محمود حمدى محمد محمد الدويك 1600120210100511 1341

   دتجمس اودم دمحمود رضا محمد ابراهي 1600120210100006 1342

   مستجد احمدمحمود سمير مسعد عباس  1600120210100006 1343

   مستجد افعىد الشحمممحمود صديق عبد الحميد  1600120210100042 1344

   مستجد حمود عبد الغفار ابراهيم رمضانم 1600120210100221 1345

   دمستج محمود عبداللطيف بلتاجى السيد 1600120210100066 1346

   جدمست محمود على يحى عبدالهادى صالح 1600120210100262 1341

   تجدمس محمود عمر عمر عبد الحميد بركات 1600120210100356 1340

   مستجد الحليم عبد الحميد االغا محمود عيد عبد 1600120210100043 1340

   مستجد محمود فرحات السيد الخطيب 1600120210100312 1350

   مستجد محمود محمد احمد السيد احمد عطيه 1600120210100110 1351

   مستجد محمود محمد بخاته محمد موسى 1600120210100100 1352

   مستجد غامحمود محمد عبد الحليم ا 1600120210100100 1353

   مستجد لىمحمود محمود حامد حسن ع 1600120210100052 1354

   مستجد طىى االمام السفعل حتدد ممحمو 1600120210100102 1355

   مستجد محمود عبد الوهابود مسعد السيد محم 1600120210100310 1356

   مستجد د وليد كمال محمود محمود علىمحمو 1600120210100105 1351

   مستجد محمود ياسر محمد عبدالمنعم الدغيدى 1600120210100511 1350

   مستجد حجازى ناضرف سيو مجدمروان ا 1600120210100015 1350

   مستجد د ناصفراهيم على السيمصطفى اب 1600120210100040 1360

 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

    ىل وألاالفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022 للعام اجلاهعى -الفصل الدراسى الثانى 

 (13جلنة رقن )  

رقم 

 ســـــــــــــماال الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 ستالمبإلثبلت لطتوقيع ا لينتوقيع الطبلت ثبلتس

   تجدمس السيد دياب مصطفى امين عبدالمنعم 1600120210100500 1361

   مستجد محمد زياده يمهل ابرامصطفى جما 1600120210100154 1362

   جدمست مصطفى خالد هاشم عبدالحميد احمد 1600120210100100 1363

   دمستج فهيزيز خلاعيل عبدالعمصطفى عبد العزيز اسم 1600120210100040 1364

   مستجد بطاح مصطفى على حلمى على 1600120210100110 1365

   مستجد يندشمس المصطفى فرج بدير  1600120210100041 1366

   مستجد عبد الرازق متولى حسن مصطفى محمود 1600120210100300 1361

   مستجد يتونمصطفى محمود مصطفى عبدالخالق ز 1600120210100044 1360

   مستجد مصطفى يسرى مبروك محمد شحاتة 1600120210100300 1360

   جدمست معاذ جمال فهمى محمد عيد 1600120210100100 1310

   مستجد هيم شلبىمعتز عبدالنبى مصطفى ابرا 1600120210100101 1311

   مستجد ممدوح مصطفى مندوه ابو العز السيد 1600120210100222 1312

   مستجد مهند محمد ابراهيم زرزوره 1600120210100114 1313

   مستجد جاح ابوالحمد ابوزيدمهند ن 1600120210100014 1314

   مستجد مومن ابراهيم احمد حمدى الزاهد 1600120210100063 1315

   مستجد د المنعم عبد الحى حسن عبد العالمومن فيصل عب 1600120210100100 1316

   مستجد يم عيد ابراهيم درويشابراهل ئوا 1600120210100211 1311

   مستجد نى عبد الشافى عبده الششتاوىوجدى ها 1600120210100150 1310

   مستجد ود عيسىياسين السيد عزيز السيد عبدالمقص 1600120210100354 1310

   مستجد يحى وليد يحى البسطويسى 1600120210100061 1300

   مستجد ابراهيم نصارهيم محمد رابيوسف ا 1600120210100001 1301

   مستجد لدين مصطفى محمد الشرقاوىيوسف حسام ا 1600120210100062 1302

   مستجد يوسف حسام يوسف حسين هاشم 1600120210100551 1303

   مستجد وسف الشيخيوسف حماده ي 1600120210100555 1304

   جدتمس طفىبان محمد مصيوسف شع 1600120210100260 1305

   مستجد يوسف محمد يوسف محمد خميس 1600120210100050 1306

   مستجد عدساحمد  يوسف وائل محمود محمد 1600120210100210 1301

   مستجد وسف رضوان ابو النجايوسف ياسر ي 1600120210100241 1300

   باقى ابراهيم احمد جالل احمد ابو عامر 1600120200100321 1300

 

 

 اللغه االنجليزيه 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 االوىلالفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022م اجلاهعى للعا -الثانىالفصل الدراسى 

 (14جلنة رقن )

رقم 

 ة القيــدلـاح ـــــــــــــماالس الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى نيناهيم محمد ابراهيم فوزى ابو العابر 1600120200100302 1392
   باقى احمد خضر محمد حلمى ابو عضمه 1600120200100431 1398

د فتحى ذكى حمالدين مح احمد صال 1600120200100531 1399
 انحمد زهرم

   باقى

احمد عبد اللطيف سعد عبد اللطيف  1600120200100511 1400
 جمعه

   قىبا

   ىباق احمد عزت يحى ابوشعيشع يوسف 1600120200101006 1402
   باقى ونىسيمحمد ب احمد عماد قطب 1600120200101005 1403
   باقى د فتحى عبد الحى محمد كشافاحم 1600120200100430 1404
   باقى عبد الكريم عميرهحمد عباس م دحما 1600120200100161 1406
   ىقبا اسماحمد محمد محمد عبد المجيد ق 1600120200100556 1407
   باقى احمد محمد محمد محمد المالحى 1600120200100331 1408

   باقى سب هللااحمد مصباح احمد مصطفى ح 1600120200101015 1409
   باقى لىشينالعلى  حمد وليد محمدا 1600120200100602 1410
   باقى الجواد على عبد الجوادادهم حسن عبد  1600120200100305 1411
   باقى همى عبدالسالمشريف محمد فر اس 1600120200101011 1413
   باقى اسالم عادل عاطف خليل حمودة 1600120200100410 1414
   باقى سيد عامريد الصابر الس السيد رضا 1600120200100320 1416
م براهيا السيد مصطفى الجوهرى 1600120200100033 1417

 الجوهرى
   باقى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغه االنجليزيه 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -اسى الثانىالفصل الدر

 (15جلنة رقن )

رقم 

 ــدقيحالـة ال االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى محمد محمد عياد جمعه محمد 1600120200100404 1421
   قىبا حازم ابراهيم رمضان محمد عطيفى 1600120200100410 1423
   باقى حازم على فتحى نعيم 1600120200100435 1424
   باقى لحامد احمد حامد خلي 1600120200100201 1425
   باقى ىلن عديحسام الدين هالل ربيع عاب 1600120200100300 1426
   باقى حسام عماد مصطفى الشرقاوى 1600120200100421 1427
   باقى شعبان بيومى حسام محمد انور 1600120200100306 1428

   باقى حمادىحسن سعيد حسن سليمان ال 1600120200100012 1429
   باقى نمحمد حسين حسن ريحان حسي 1600120200100310 1430
   باقى عاطف توفيق شلبى ىدحم 1600120200100105 1431
   باقى خالد احمد محمد السيد ابراهيم 1600120200100043 1432
   باقى خالد احمد نعمان حسنين 1600120200100400 1433
   باقى ف ابراهيم حسن شتاخالد اشر 1600120200100316 1434
   باقى عوض هللا زايدخالد حماسه  1600120200100565 1435
   باقى يسرى احمد سيد احمد حجازى رضا 1600120200100166 1436
 الحميد رمضان عبد الحميدعبد  انرمض 1600120200100332 1437

 ابو ليله
   ىقبا

   باقى مود السيد حزين حمدانزياد مح 1600120200100411 1439
   باقى قزوقهيم عطيه ابراهيم زرااب عدس 1600120200100550 1440
   باقى ن عطيه الشوادفىصالح حسي 1600120200100501 1442
صبرى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  1600120200100365 1443

 قاسم
   باقى

   باقى طارق محمد محمد باشا غنام 1600120200100511 1444
   قىبا ركاتب حمدطلحه محمد عبدالسالم م 1600120200101020 1446
   باقى عطية ولى احمدعامر فتح هللا مت 1600120200100415 1447

 
 
 
 
 
 

 ىللفرقة االور لطالب اكشف احلضو

 ه االنجليزيه اللغ
 

 اللغه االنجليزيه 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى
 (16ة رقن )جلن

رقم 

 قيــدة الحالـ االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى حمد ابوزيدعبد الرحمن امجد السيد م 1600120200100100 1451
   باقى بدالحافظعبد الرحمن بسيونى محمد ع 1600120200100406 1452
   باقى عبد الرحمن يوسف محمد احمد ماجور 1600120200100344 1454
يل عبد هللا حماده عبد هللا عبد الفض 1600120200100305 1456

 المرشدى
   ىباق

د عبد الوهاب عبد هللا خالد محم 1600120200100356 1457
 ديونىنالس

   باقى

عبد هللا سالمه ابراهيم السيد على  1600120200100666 1458
 عاصى

   باقى

   باقى عبد هللا فايز محمد عبده سالم 1600120200100000 1459
   باقى  سالمةعبد هللا محمد عبد هللا 1600120200100015 1460
دالمنعم عبدالعزيز عبدالرحمن احمد عب 1600120200101030 1462

 طبلواب
   باقى

   باقى عبدالرحمن حمدى عبدالشافى مهيا 1600120200100301 1463
   باقى خليل عبدالرحمن صابر محمد السيد 1600120200100460 1465
   باقى عبدالرحمن على ابراهيم برجل 1600120200101001 1466
   ىقبا ز بدير السواقيماد عبدالعزع بدالعزيزع 1600120200100644 1467
   باقى عبدهللا جمال انور السيد عمر 1600120200100400 1468

   باقى ن ناجى ابوالزينعبدهللا رمضا 1600120200101003 1469
   باقى ورعبدالوهاب خالد عبد الوهاب عاش 1600120200100536 1471
   باقى ن يوسفمد حسحسن مح ءعال 1600120200100106 1472
   باقى عبد الرازق محمدمحمد  عالء منصور 1600120200100144 1473
   باقى على حامد على حامد الرفاعى 1600120200100045 1475
   باقى فاروق بدر مرسى النجار قطارى عل 1600120200100006 1476
   اقىب عماد الدين فتح هللا محمد عمران 1600120200100304 1477

   باقى طشنعماد محمد خليل عبد الاله ابو ه 1600120200100560 1478
   باقى حسينف عمر هشام محمد عبداللطي 1600120200100111 1480

 
 
 
 
 

 اللغه االنجليزيه  لفرقة االوىلالب ار لطكشف احلضو
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى
 (17جلنة رقن )

رقم 

 ـدقيـلاحالـة  االســـــــــــــم الكــودىالرقم  جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى م عبد الحليم سعدفارس اسامه عبد السال 1600120200100655 1481
   باقى فارس محمد السيد احمد حطب 1600120200100000 1482
   باقى كريم احمد عبد العزيز سالم 1600120200100552 1484
   باقى مال دغيدىزى كفو لاكم 1600120200100305 1487
   باقى ل الساعىاكمال محمد كم 1600120200100532 1488

   باقى ماهر رضا عسر خفاجى غزال 1600120200100162 1489
محمد احمد فرج بسيونى يوسف  1600120200101020 1490

 رمضان
   باقى

   باقى يدىمحمد اشرف احمد جن 1600120200100646 1492
   باقى الشاذلى ناجىمد السيد قطب مح 1600120200100550 1494
   باقى شناوىالمحمد جابر محمد محمد  1600120200100311 1495
   باقى  محمد علىمحمد حسن عبد هللا 1600120200100122 1496
   ىقبا دهللا ابراهيم الشافعىمحمد حسنى عب 1600120200100512 1497
   باقى نممحمد غا مراهيمحمد خالد اب 1600120200100504 1498

   باقى لعنين علىامحمد طارق احمد ابو  1600120200100413 1502
   قىبا غنيممحمد مجدى محمدعبد الحميد ابو 1600120200100462 1507

   باقى الجمل محمد محمد على محمد 1600120200100044 1509
   باقى ملىابراهيم الشامحمد محمود عبدالجيد  1600120200100020 1510

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغه االنجليزيه  لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022هعى للعام اجلا -الثانى الفصل الدراسى
 (18جلنة رقن )

رقم 

 حالـة القيــد ــــــماالســـــــ الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   قىبا محمد مجاهد لروفبدامحمد نشات ع 1600120200100600 4846
   باقى اللطيف بكيربدمحمد واصف ع 1600120200100631 4847
ابراهيم عبد اللطيف محمد  محمود 1600120200100311 4849

 البلتاجى
   باقى

محمود محمد محمود محمد محمود  1600120200100303 4854
 حجازى

   باقى

   باقى جندىمحمود مدحت حسن حسنى ال 1600120200100456 4855
راغب عبد الفتاح على مصطفى  1600120200100200 4856

 نالعنيابو
   باقى

   باقى مصطفى طارق محمد محمود حسين 1600120200101010 4858
   باقى ده شوقى شاهينى عبمصطف 1600120200100100 4859
   ىقبا ى السيد محمد عمركشكهى علطفمص 1600120200100600 4851
   باقى ديمصالح عبد الحمد محمصطفى  1600120200100120 4859
   باقى يوهلمصطفى محمود سعد محمود ابو ع 1600120200100451 4865
   باقى بىمصطفى نصرالدين عطوان القص 1600120200100665 4866
   باقى معاذ محمد عطيه حبشى بسيونى 1600120200100640 4867
   باقى البيلى على حسيننصر محمد  1600120200100106 4861

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 لفرقة االوىلر لطالب ااحلضو كشف
 م2021/2022ى هعاللعام اجل -الفصل الدراسى الثانى

 اللغه االنجليزيه 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (19جلنة رقن )

رقم 

 توقيع الطبلت ثبإلستالم توقيع الطبلت ثبلتسلين حالـة القيــد ـمــــــــــــاالس الرقم الكــودى جلوس

   باقى حيى حسن حسين عبد الكريمي 1600120200100422 4874

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 ملقررات  الثانيةالفرقة طالب  ختلفاتقائوة حضور 
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى  االوىلبالفرقة 

 ( ختلفات23جلنة )

 حبلـة القيــد ــناالســـــــــــ الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

وقيع الطبلت ت

 ثبلتسلين  

   مستجد2س احمد اسماعيل عبدهللا عبدالواحد هالل 1600120200100303 2021

   مستجد2س احمد على عبدالمنصف مرشدى على 1600120200100662 2022

   مستجد2س احمد محمد ابو اليزيد محمود الجيار 1600120200100530 2003

   مستجد2س مد العزيزى السيداحمد محمد مح 1600120200100362 2024

   مستجد2س احمد محمود عبد الحى بسيونى راشد 1600120200100310 2022

   مستجد2س احمد محمود عبد الحى عبد هللا بيصار 1600120200100524 2020

   مستجد2س ف ابوعمراحمد وليد عبد العليم عبد اللطي 1600120200100422 2102

   مستجد2س سالم محمد سليمان الشريفا 1600120200100222 2122

   مستجد2س شرف الدينسعد محمد سعد محمد  1600120200100322 2104

   مستجد2س سالمه احمد سالمه موسى صقر 1600120200100242 2102

   مستجد2س شرف الدين عزت عمران محمد شرف الدين 1600120200100321 2122

   مستجد2س مد عبد هللا محمد سالمعبد هللا مح 1600120200100236 2224

   مستجد2س عبدهللا مسعد جمعه محمد العيسوى 1600120200100512 2232

   مستجد2س فارس عبد النبى متولى عيسى متولى 1600120200100302 2200

   ستجدم2س محمد عصام احمد محمد شاهين 1600120200100303 2351

   مستجد2س د البطاطمحمد محمد محم 1600120200100221 2365

   مستجد2س محمود شعبان مصطفى عبد العاطى الصورى 1600120200100630 2404

   مستجد2س محمود على الصبرى محمود الصبرى 1600120200100340 2413

   تجدمس2س محى الدين اسام عطاهللا حسن ابوعطيه 1600120200100553 2422

   مستجد2س اليزيد على الشيخ يوسف السيد ابو 1600120200100525 2455

   مستجد2س محمود حميدة عبدالمنعم على سالم 1600120120100262 2326

 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغه االنجليزيه -المادة :



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

  ىلاألو طالب الفرقةراحلضو كشف
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانى الفصل الدراسى

 (1جلنة رقن )

 ــــــــــــماالسـ الرقم الكــودى رقم جلوس
حالـة 
 القيــد

 إلستالمتوقيع الطبلت ثب لطبلت ثبلتسلينتوقيع ا

   مستجد اوى تركىجعرابراهيم احمد ابراهيم احمد  1600120210100034 1001

   مستجد يمان ابوقورهسل براهيم احمد مصطفىا 1600120210100250 1002

   مستجد الدفراوىابراهيم ربيع غازى ابراهيم  1600120210100140 1003

   مستجد ابراهيم على موسى يوسف الحضرى 1600120210100301 1004

   مستجد الحى عمام بدابراهيم محمد ابراهيم ع 1600120210100110 1005

   مستجد حمد ياسينم دابراهيم محمد السي 1600120210100211 1006

   ستجدم ابراهيم محمد عبدالعليم غنيم 1600120210100505 1001

   مستجد يم محمد عبدالمقصود عيدابراه 1600120210100010 1000

   مستجد قورىالنابراهيم محمد على عبد القوى محمد ا 1600120210100033 1000

   مستجد الشعلا ضابراهيم البيلى عواحمد  1600120210100311 1010

   مستجد تىاحمد ابو الوفا ابراهيم احمد البهو 1600120210100350 1011

   مستجد حمد احمد مدثر محمد احمد عمرا 1600120210100000 1012

   دجستم احمد اشرف السعيد زكى رمضان 1600120210100022 1013

   دجمست ليس احمد داودمد السيد بردحا 1600120210100011 1014

   مستجد احمد السيد يوسف السيد حجازى 1600120210100315 1015

   مستجد صاوى الخطيباحمد ايمن عطا هللا ال 1600120210100111 1016

   مستجد احمد ايهاب محمد عبد الواحد نصير 1600120210100002 1011

   مستجد باطه بسيونى كساحمد بسيونى  1600120210100200 1010

   مستجد احمد تامر عاصم على 1600120210100344 1010

   مستجد مر هاشم عبدالرازقاحمد تا 1600120210100341 1020

   مستجد احمد جمال احمد ابراهيم المحالوى 1600120210100000 1021

   مستجد د عبد هللا احمدماحاحمد جمال  1600120210100204 1022

   مستجد ابودغيد رمكاحمد جمال م 1600120210100256 1023

   مستجد نى حسناحمد حاتم نبيه عبد العزيز بسيو 1600120210100030 1024

   مستجد احمد حسن محمد السيد الحايس 1600120210100202 1025

   مستجد لمغازىامداحمد حسن محمد عبدالفتاح اح 1600120210100036 1026

   مستجد يد عطيانحملد حسن مصطفى عبد ااحم 1600120210100264 1021

   ستجدم احمد حمدى عبدالعليم حافظ على 1600120210100121 1020

   مستجد خالد عبد الباسط امين عبد هللااحمد  1600120210100111 1020

   مستجد وقىسوداحمد خليفة ابراهيم محمد اب 1600120210100250 1030

 حقوق االنسان



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

   وىل األالفرقة  بكشف احلضور لطال
 م2021/2022للعام اجلاهعى  الثانىى اسرالفصل الد

 (2جلنة رقن )

رقم 
 ـــــــــــماالســ الرقم الكــودى جلوس

حالـة 
 القيــد

 توقيع الطبلت ثبإلستالم وقيع الطبلت ثبلتسلينت

   مستجد المغازى احمد رائد عبدالحى احمد سالم 1600120210100325 1031

   مستجد احمد محمود د عمر علىراش احمد 1600120210100103 1032

   تجدمس احمد رماح عبد الفتاح محمد حجازى 1600120210100206 1033

   مستجد احمد سعد السيد عمر 1600120210100215 1034

   مستجد احمد شعبان احمد عامر على 1600120210100153 1035

   مستجد عىد صالح عبد المنعم حامد الشافماح 1600120210100330 1036

   مستجد احمد صبحى عبدالحميد ابوالمعاطى طايلة 1600120210100314 1031

   مستجد رجب الحجرىاحمد صفوت السيد  1600120210100101 1030

   مستجد احمد طارق عطيه محمود 1600120210100540 1030

   مستجد ر احمد الطبجىداحمد طه عبدالقا 1600120210100353 1040

   مستجد مصطفى عبد الرحمنم احمد عبد السال 1600120210100201 1041

   مستجد اللطيف السيد السعيداحمد عبد  1600120210100321 1042

   مستجد احمد عدلى محمد رزق 1600120210100305 1043

   مستجد بد المنعماحمد على احمد محمود ع 1600120210100136 1044

   مستجد ى بطاحلى حلمى علد عاحم 1600120210100150 1045

   مستجد احمد مجدى عبدالمقصود محمد ابوشوش 1600120210100334 1046

   مستجد د محرم كمال رمضان قاسماحم 1600120210100212 1041

   مستجد احمد محمد ابراهيم احمد صنقر 1600120210100201 1040

   مستجد جمعة احمد محمد السيد عبدالحميد 1600120210100004 1040

   مستجد احمد محمد بركات احمد منصور 1600120210100101 1050

   مستجد ناحمد محمد جمال فتحى حسا 1600120210100011 1051

   مستجد احمد محمد ربيع على العواقى 1600120210100123 1052

   مستجد حميدلد محمد رزق عبدااحم 1600120210100560 1053

   مستجد ىاعبمحمد زكى محمد الساحمد  1600120210100251 1054

   مستجد احمد محمد سليمان الخولى 1600120210100206 1055

   مستجد احمد محمد سمير محمد 1600120210100556 1056

   مستجد احمد محمد عاشور هنداوى راجح 1600120210100021 1051

   مستجد ن متولىاحمد محمد عبد السميع رمضا 1600120210100020 1050

   مستجد احمد محمد عبد المنعم عبد الرحمن القصاص 1600120210100345 1050

   مستجد عبدالنبى السيد احمد احمد محمد 1600120210100110 1060
 

 
 
 
 
 
 

 حقوق االنسان



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022 ىللعام اجلاهع نىالثاالفصل الدراسى 

 (3جلنة رقن )

رقم 

 ـــــماالســــــــ ىالرقم الكــود جلوس
حالـة 

 ـدـالقي
 متوقيع الطبلت ثبإلستال توقيع الطبلت ثبلتسلين

    مستجد احمد محمد عطاهللا عطيه عطاهللا 1600120210100060 1061

    دمستج احمد محمد عنتر محمد عبدالخالق 1600120210100510 1062

    دمستج حمد محمد فوزى ابو عايدا 1600120210100020 1063

    مستجد حمد محمد مسعد شوشةم داحم 1600120210100362 1064

   مستجد خطاب محمد احمد محمد مسعد 1600120210100040 1065

   مستجد احمد محمود زكى ابراهيم حسين 1600120210100243 1066

   مستجد يوهلاحمد محمود شحاته عبدالحميد ع 1600120210100013 1061

   مستجد ى صبرهطفصحمود عبد الحميد ماحمد م 1600120210100041 1060

   مستجد ىصطفى سالم مصطفى العرباحمد م 1600120210100046 1060

   مستجد احمد هانى السيد فتح هللا غازى 1600120210100366 1010

   دجمست نى عبدهللا عبدهللا سعفاناحمد ها 1600120210100005 1011

   جدتمس هيم جمال الدينمد وليد ابراحا 1600120210100005 1012

   مستجد سينىاحمد يوسف عنتر الح 1600120210100251 1013

   مستجد ادهم حازم جابر محمد الخولى 1600120210100016 1014

   مستجد حمادادهم عمر فتحى المتولى السيد  1600120210100340 1015

   مستجد مرعى ىادهم محمد وجيه عرجاو 1600120210100151 1016

   مستجد ادهم مصطفى يونس المتولى االطير 1600120210100365 1011

   مستجد اسامة امين حسن محمد رمضان 1600120210100115 1010

   مستجد اسامة مصطفى محسوب محمد اللواتى 1600120210100240 1010

   مستجد منصور عبدالروف ىاسامه خير 1600120210100261 1000

   مستجد د محمد موسى المالحميحاسالم عبدال 1600120210100563 1001

   مستجد العظيم عبد العزيز معوضاسالم محمد عبد  1600120210100054 1002

   مستجد اسالم مرزوق معروف حامد 1600120210100326 1003

   مستجد شحاته داسماعيل محمد احمد محم 1600120210100114 1004

   مستجد نجاح لف سمير ابراهيم صااشر 1600120210100140 1005

   جدمست د احمد محمد زيداناشرف محمو 1600120210100005 1006

   مستجد اكرم حازم محمد سعيد 1600120210100053 1001

   تجدمس اكرم محمد فرج السيد 1600120210100200 1000

   مستجد ىحالسعيد محمد فرج منصور الجار 1600120210100235 1000

   مستجد السيد ابراهيم السيد عبداللطيف على 1600120210100514 1000

 حقوق االنسان



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

         األوىل رقة الف كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (4جلنة رقن )

 ـــــــــــــماالس الرقم الكــودى رقم جلوس
حالـة 

 القيــد
 المتتوقيع الطبلت ثبإلس ثبلتسلين توقيع الطبلت

   مستجد حمودة فتحى ابراهيم شليلد يالس 1600120210100205 1001

   مستجد السيد رضا السيد ابراهيم الجوهرى 1600120210100266 1002

   مستجد نالسيد عادل السيد احمد محمد عبدالرحم 1600120210100360 1003

   دمستج ود عبدالمعبود على عطيهمالسيد مح 1600120210100160 1004

   مستجد ى قنديل على قنديلعل امير 1600120210100221 1005

   مستجد انس عبد الرحمن عبد المقصود محمد البرلسى 1600120210100035 1006

   مستجد ايمن محمد عبدالبارى محمد 1600120210100252 1001

   مستجد طاس جمعهيايهاب محمد السيد غ 1600120210100203 1000

   مستجد غفار ابو الفضلال اسم عالء احمد عبدب 1600120210100152 1000

   مستجد جالل خالد عبدالمنصف ابراهيم سعيد 1600120210100101 1100

   مستجد جمال سعد البسطويسى سعد احمد 1600120210100255 1101

   مستجد جمال صبرى جمال جاد 1600120210100333 1102

   دجمست راهيم اسماعيلن محمد ابحسي محاز 1600120210100026 1103

   مستجد حمود علىحمود اسماعيل محازم م 1600120210100224 1104

   مستجد حسام محمد محمد مصطفى رمضان 1600120210100060 1105

   مستجد منصور احمد اسماعيلحسام محمد  1600120210100113 1106

   مستجد يمهحسام يسرى فواد ابرا 1600120210100216 1101

   دمستج حسن السيد حسن على المتولى 1600120210100546 1100

   مستجد حسن مصطفى السعيد على عالم 1600120210100311 1100

   مستجد حسنى محمد نبيه على طنش 1600120210100161 1110

   دمستج حسين السعيد حسن حسان 1600120210100110 1111

   جدستم حمد اسماعيل غبيشه على حسن مادمح 1600120210100120 1112

   مستجد الدسوقى احمد الدقش ى مدحت ابراهيمحمد 1600120210100265 1113

   مستجد خالد حمدى محمد محمد سالم 1600120210100160 1114

   مستجد الد ضياء محمد فتحى العطارخ 1600120210100010 1115

   مستجد هابح سمير عبدالواخالد عبدالفت 1600120210100101 1116

   مستجد  محمد عبدهللاخالد محمد عبد هللا 1600120210100200 1111

   مستجد رامى شفيق منصور درويش 1600120210100141 1110

   مستجد ابو شنبرشدى محمد على عبد ربه  1600120210100350 1110

   مستجد احمد محمد حميد ارض 1600120210100351 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 حقوق االنسان



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل فرقة ال كشف احلضور لطالب
 م2021/2022اجلاهعى للعام  -الثانىالفصل الدراسى 

 (5جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 ع الطبلت ثبإلستالمتوقي توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد يحى مصطفى عامر رضوان محمد 1600120210100220 1121

   مستجد نى احمد الكردىسيحزياد مسعد ال 1600120210100310 1122

   مستجد سامح طاهر حسن ابوضيف حسن 1600120210100246 1123

   مستجد سامى نبيل محمد الششتاوى فوده 1600120210100120 1124

   مستجد ادرقسعد الدين خليفه سعد خليفه عبد ال 1600120210100011 1125

   مستجد وراشعء حمد عبدالبديع سيف عال 1600120210100340 1126

   مستجد شريف عبد الستار عبد العاطى عبد القادر عبد ال 1600120210100201 1121

   مستجد ينشهاب الدين حسن هالل حسن شهاب الد 1600120210100234 1120

   مستجد عبدالمجيد محمد ىصالح الدين محمد مح 1600120210100240 1120

   مستجد بسيونى عطيه مدحطارق سليم م 1600120210100006 1130

   مستجد طارق عمرو احمد مصطفى عمرو 1600120210100211 1131

   مستجد طاهر احمد محمد مختار السماحى 1600120210100361 1132

   دمستج طه مدحت طه اسماعيل على عكاشه 1600120210100122 1133

   جدستم يوسف بسيونى ندا الحميد عبد دلاع 1600120210100205 1134

   مستجد عبد الرحمن ابو اليزيد عبد الفتاح ابو اليزيد نوار 1600120210100106 1135

   مستجد ل حسنعبد الرحمن السيد عبد الجواد اسماعي 1600120210100242 1136

   مستجد حمد جادمعبد الرحمن جاد  1600120210100316 1131

   مستجد م دسوقى عوضهياد الرحمن جمال ابرعب 1600120210100241 1130

   مستجد عبد الرحمن جميل عبده الزينى 1600120210100100 1130

   دمستج عبد الرحمن خالد احمد على ابو الديار 1600120210100330 1140

   مستجد الشريف عبد الرحمن شريف محمد عبده 1600120210100146 1141

   مستجد عبد السميع عبد ربه بهرالرحمن صالح عبد  عبد 1600120210100212 1142

   مستجد عبد الرحمن عبدالرازق فواد احمد الفالوى 1600120210100250 1143

   مستجد ى عوضعبد الرحمن على سعد عل 1600120210100230 1144

   مستجد فوزى محمد ابراهيم عبد الرحمن عماد 1600120210100202 1145

   مستجد فرجانىحمد انور عبد هللا الم نعبد الرحم 1600120210100210 1146

   مستجد عبد الرحمن محمد عبد السالم محمود عبدالسالم 1600120210100203 1141

   مستجد محمد عيد ابراهيم بريقع عبد الرحمن 1600120210100102 1140

   دمستج خليفه ونىعبد الرحمن محمد منصور بسي 1600120210100225 1140

   مستجد محمد زيتونسر حسن عبد الرحمن يا 1600120210100112 1150

 حقوق االنسان



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (6) جلنة رقن

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 المستتوقيع الطبلت ثبإل ت ثبلتسلينلتوقيع الطب

    مستجد السعيد اسماعيل مصطفى اسماعيلالعاطى د بع 1600120210100201 1151

1152 
عبد العزيز عاطف عبد الرحمن عبد المجيد عبد  1600120210100166

 الرحمن
 مستجد

  

   ستجدم عبد الفتاح عبد الباسط عبد الفتاح بسيونى االغا 1600120210100343 1153

   تجدمس انينحس ال عبد النبى محمدعبد هللا جم 1600120210100131 1154

   مستجد عبد هللا صالح عبد الكريم عبدالكريم غنيم 1600120210100010 1155

   مستجد اهيم العناوىعبد هللا محمد محمد ابر 1600120210100031 1156

   مستجد الق اسماعيل احمدخعبدالخالق شعبان عبدال 1600120210100003 1151

   مستجد لطيف السعيد حسند عبدالحماعبدالرحمن  1600120210100213 1150

   مستجد عبدالرحمن ايمن شرف ابراهيم رزق الفقى 1600120210100201 1150

   مستجد من جمال سمير جاد العسيلىعبدالرح 1600120210100200 1160

   دتجمس عصام ابراهيم على ابراهيم عبدالرحمن 1600120210100230 1161

   مستجد ء محمد محرمرحمن عالالدعب 1600120210100501 1162

   مستجد عبدالرحمن محمود عبد النبى يوسف عبد الحميد 1600120210100223 1163

   مستجد عزيز احمد عبدالعزيز حسنعبدال 1600120210100320 1164

   جدمست اعيل رمضان محمد القبانىمعبدهللا اس 1600120210100032 1165

   مستجد ينى ناصف الباز اسماعيل الشربهللاعبد 1600120210100513 1166

   مستجد عبدهللا رضا محروس عبدهللا غازى 1600120210100012 1161

   مستجد  رمضان عبدهللا محمود القصاصعبدهللا 1600120210100103 1160

   مستجد  فرج ابراهيم خليفهعبدهللا 1600120210100131 1160

   مستجد لحميد احمد العوضىمد عبدامح عبدهللا 1600120210100010 1110

   مستجد عبدالهادى محمد عبدالهادى عبد الحميد زايد 1600120210100106 1111

   مستجد بدالوهاب محمد غازى السيدع 1600120210100104 1112

   مستجد اسماعيل يوسف يوسف عدلى ميمى 1600120210100001 1113

   مستجد سعد جادت زعزت سعد ع 1600120210100232 1114

   مستجد عالء ابراهيم ر جب احمد الظريف 1600120210100051 1115

   مستجد عالء السيد احمد البصال 1600120210100254 1116

   مستجد عالء عبدالباسط قطب ابراهيم صالح 1600120210100231 1111

   دتجسم هيم ابو اسماعيلبرام محمد اعصاعالء  1600120210100025 1110

   مستجد عالء عطيه السيد على مصطفى 1600120210100331 1110

   مستجد على ابراهيم على ذكى حنبل 1600120210100000 1100

                                                        
 
 
 

 
 

 حقوق االنسان



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

       األوىل الفرقة  بالكشف احلضور لط
 م2021/2022 ىللعام اجلاهع -انىالثسى درالاصل الف

 (7جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد على احمد على احمد عطية 1600120210100261 1101

   مستجد محمد محمد سعيد ىعلى السيد عل 1600120210100113 1102

   مستجد ابوغازى سالمةد ممحى ضياء عل 1600120210100245 1103

   مستجد على عبد الروف محمد على ابو زيد 1600120210100301 1104

   مستجد ازى السيد قبيضهعلى غازى غ 1600120210100226 1105

   مستجد دعلى همام السعيد على محمد الصيا 1600120210100210 1106

   دجستم بدربهشحاته ع عمار محمد 1600120210100204 1101

   مستجد عمار محمد عبدالسالم السيد الجمل 1600120210100331 1100

   ستجدم عمر السيد خليفة عثمان زعفان 1600120210100015 1100

   مستجد عمر خالد على محمد شليل 1600120210100031 1100

   دجمست عمر سامح احمد الشهاوى 1600120210100104 1101

   مستجد ر سامى محمد السيد عمرعم 1600120210100145 1102

   مستجد عمر عبدالعزيز امين موسى عبدالعزيز 1600120210100205 1103

   مستجد عمر عالء الدين محمد محمود فودة 1600120210100045 1104

   مستجد بدالحميدععمر ماهر محمد  1600120210100200 1105

   مستجد اح ابوالعطافتلداكامل عبمر محمد ع 1600120210100310 1106

   مستجد عمر ياسر احمد اليمانى البرجى 1600120210100112 1101

   مستجد ن شوقى احمدعمرو عالء الدي 1600120210100565 1100

   تجدسم عمرو محمد عمر حامد مصطفى ابو زور 1600120210100150 1100

   مستجد حلصايد ابو اوع السعحمد مطو مرعم 1600120210100340 1200

   مستجد عمرو نبيل مامون محمود الشرنوبى 1600120210100142 1201

   مستجد يهعيسى انور حموده خليل قتا 1600120210100140 1202

   مستجد فارس الوليد على حلمى الهنداوى 1600120210100216 1203

   مستجد انلسميع رمضاعبد فارس طارق  1600120210100130 1204

   مستجد فارس عبد الرازق على المعداوى على 1600120210100330 1205

   مستجد فارس محمد عبدهللا البهى داود 1600120210100002 1206

   مستجد فارس ياسر عبداللطيف ابوالعنين 1600120210100320 1201

   جدمست فتحى حسين فتحى شيخه 1600120210100322 1200

   مستجد شام فتحى محمد قناوىه ىتحف 1600120210100111 1200

   مستجد فواد بالل عبداللطيف السيد المكاوى 1600120210100100 1210

 حقوق االنسان



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

            األوىل قة الفر كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىالفصل الدراسى 

 (8جلنة رقن )

 االســـــــــــــم لكــودىاالرقم  رقم جلوس
 ةلـاح

 يــدالق
 توقيع الطبلت ثبإلستالم نليسقيع الطبلت ثبلتتو

   مستجد كامل ياسر كامل موسى محمد عبدالرحمن 1600120210100260 1211

   مستجد كرم احمد كرم عبدالمجيد يوسف 1600120210100341 1212

   مستجد بوالعباساكريم اسامه عبدالرازق  1600120210100200 1213

   مستجد شع ابوشعيشععيشم انور طلبه ابوريك 1600120210100540 1214

   مستجد كريم تامر محمد اسماعيل كرم 1600120210100002 1215

   مستجد م حسنى ابراهيم محمد السيد خليفةكري 1600120210100335 1216

   ستجدم كريم حمدى محمد محمد الكيكى 1600120210100021 1211

   ستجدم مهيم احمد ابراهيراعلى اب يمرك 1600120210100321 1210

   مستجد كريم محمد فخرى السيد عمران 1600120210100220 1210

   مستجد عبدالحميد كريم ممدوح محمود 1600120210100324 1220

   مستجد لبيب حسنى لبيب احمد حجر 1600120210100130 1221

   دتجمس لوى مختار محمد بيومى 1600120210100364 1222

   مستجد ر مصطفى على عبد الرحمن علىاهم 1600120210100102 1223

   مستجد مجدى عبدهللا مخيمر احمد مرجان 1600120210100562 1224

   مستجد محمد ابراهيم رشوان الديب 1600120210100000 1225

   مستجد عبدالكريم محمد ابراهيم عبدهللا 1600120210100132 1226

   مستجد براهيم على محمدا دحمد ابراهيم محمم 1600120210100300 1221

   مستجد محمد احمد احمد عبده شبور 1600120210100144 1220

   مستجد حمد احمد السيد محمود العبدم 1600120210100012 1220

   دجمست محمد احمد شحاته ابراهيم سعيد 1600120210100001 1230

   جدتمس زيز محمد حسنلععبدااحمد  مدمح 1600120210100260 1231

   مستجد محمد احمد على احمد دياب 1600120210100200 1232

   مستجد ىمحمد احمد محمد امين وال 1600120210100202 1233

   مستجد محمد احمد محمد شوقى عبدالعزيزحجازى 1600120210100003 1234

   مستجد هدعبد محمد احمد محمود محم 1600120210100504 1235

   مستجد محمد احمد نور الدين عبد الباقى محمد 1600120210100014 1236

   مستجد علىمحمد اسامه عبد الرزاق عبد السميع  1600120210100220 1231

   مستجد محمد اشرف ابراهيم محمد المنسى 1600120210100004 1230

   تجدسم نوامحمد اشرف صادق احمد رش 1600120210100001 1230

   مستجد محمد اشرف فرحات عبد المعطى حسن 1600120210100201 1240

 نحقوق االنسا



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

      األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022عام اجلاهعى لل -الثانىالفصل الدراسى 

 (9جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 مالطبلت ثبإلستال توقيع لينستوقيع الطبلت ثبلت

   مستجد حمد جمعة االصفرم فمحمد اشر 1600120210100010 1241

   مستجد محمد السعيد عبدالغنى عطا القلتاوى 1600120210100361 1242

   مستجد محمد السيد ابراهيم عبدالهادى الصياد 1600120210100156 1243

   ستجدم الطحاوى محمد السيد احمد 1600120210100541 1244

   مستجد حيم اى الدينلرامد السيد احمد عبدمح 1600120210100203 1245

   مستجد محمد السيد عبد العظيم السيد حشيش 1600120210100161 1246

   مستجد محمد السيد محمد مامون الغندور 1600120210100233 1241

   دجمست محمد السيد محمود بريك 1600120210100304 1240

   دمستج ابراهيم محمدبدر ايمن  دمحم 1600120210100211 1240

   مستجد محمد ايمن محمد ابراهيم وحيش 1600120210100101 1250

   مستجد اب الكيالنى احمد الكيالنىمحمد ايه 1600120210100000 1251

   مستجد محمد ايهاب محمود محمد العطار 1600120210100231 1252

   مستجد تاجىلسيد البلا روكمحمد بسيونى مب 1600120210100105 1253

   مستجد محمد تامر رشاد مصطفى البلحى 1600120210100311 1254

   مستجد الفتاح ابوبكرمحمد جمال طه عبد 1600120210100100 1255

   مستجد محمد جمال فتحى محمود ابراهيم 1600120210100236 1256

   دجمست ل محسن محمد محمودمحمد جما 1600120210100056 1251

   مستجد د حاتم ابراهيم سليمانحمم 1600120210100001 1250

   مستجد يشعمحمد حسام الدين حلمى محمد السعيد ابوشع 1600120210100551 1250

   مستجد محمد حسن شوقى سعد مبروك 1600120210100561 1260

   ستجدم د حسنينممحمد حسنين مح 1600120210100350 1261

   مستجد دحمممد خالد على غريب مح 1600120210100110 1262

   مستجد محمد خالد وحيد عبد المجيد 1600120210100060 1263

   مستجد حمد خطاب بسيونى حميده الغنامم 1600120210100215 1264

   مستجد محمد خليفة عبد الحميد على عوض 1600120210100064 1265

   مستجد هلى الطويلع عوضمحمد راضى  1600120210100313 1266

   مستجد محمد ربيع عبد السالم ابوزينه 1600120210100024 1261

   مستجد محمد مخلوف محمد رجب عبدالوهاب 1600120210100160 1260

   مستجد محمد رضا عبد السالم محمد حسن 1600120210100310 1260

   دتجسم حمد السعيد زعيمهحمد رضا مم 1600120210100124 1210

 

 

 

 

 

 

 

      األوىل الفرقة  بالكشف احلضور لط

 قوق االنسانح

 قوق االنسانح



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -لثانىالفصل الدراسى ا
 (10جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم ــودىالرقم الك جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم توقيع الطبلت ثبلتسلين

   تجدمس ناجى احمد عيسى ىمحمد سام 1600120210100030 1211

   مستجد ابوزيد بسيونى عدامحمد سعد مس 1600120210100125 1212

   جدمست محمد سعد هنداوى ابراهيم جاويش 1600120210100164 1213

   مستجد محمد سمير السيد محمد ابراهيم 1600120210100130 1214

   مستجد غباوىلم محمود امحمد سمير عبدالسال 1600120210100143 1215

   مستجد دسيلسمير وجدى شهير ا محمد 1600120210100552 1216

   مستجد محمد صبرى محمد عبدالعال 1600120210100506 1211

   مستجد محمد صالح الشرنوبى بيومى البسيونى 1600120210100155 1210

   تجدمس محمد صالح محمد عبد العليم نوح 1600120210100104 1210

   مستجد شرقاوىحسين الر ق جابمحمد طار 1600120210100566 1200

   مستجد محمد طلعت عوض على 1600120210100055 1201

   مستجد ى محمد الحنطورمحمد طه مصطف 1600120210100020 1202

   مستجد محمد عابد عابد السيد صالح 1600120210100550 1203

   مستجد سط السيد مرسى مرزهاد عبد البمحم 1600120210100351 1204

   مستجد جواد قطب عبد الجواد الفيومىال محمد عبد 1600120210100001 1205

   مستجد طلبهمحمد عبد هللا السيد  1600120210100050 1206

   مستجد محمد عبد هللا محمد عبد المنعم 1600120210100000 1201

   دمستج حسن المنعم عبد السالم دالناصر عبمحمد عبد  1600120210100023 1200

   مستجد دالعليم فرحات سعدعب محمد 1600120210100050 1200

   دمستج محمد عبدهللا انور خيرهللا 1600120210100162 1200

   مستجد محمد عبدالموجود عبدالموجود محمد طاجن 1600120210100210 1201

   مستجد حسانين دسانين محممحمد عبده ح 1600120210100115 1202

   مستجد عثمان مدحمد عثمان النبوى امح 1600120210100323 1203

   مستجد محمد عجمى السيد ابراهيم راضى 1600120210100100 1204

   مستجد محمد عدلى عباس هيكل 1600120210100253 1205

   دمستج محمد عزت محمد ابراهيم عبدالحميد 1600120210100302 1206

   مستجد قادر سلمانعبد ال يمابراهحمد عصام م 1600120210100016 1201

   مستجد محمد عصام رشاد ابراهيم 1600120210100126 1200

   مستجد د عصام محمد عبدالحميد ربيعمحم 1600120210100000 1200

   مستجد محمد عطية عطية حبشى بسيونى 1600120210100204 1300

 
 
 
 

 

 
 حقوق االنسان      األوىل الفرقة  بالحلضور لطكشف ا



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022 للعام اجلاهعى -نىلثاسى اارالدل فصال
 (11جلنة رقن )

رقم 

 االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم لطبلت ثبلتسلينتوقيع ا

   مستجد محمد عالء بركات اسماعيل صابر 1600120210100320 1301

   مستجد لعينين شريفابوا ىمحمد عل 1600120210100346 1302

   مستجد لسميع علىدابمحمد على ع 1600120210100360 1303

   مستجد حمد الدمياطىمحمد عمرو السعيد سليمان م 1600120210100116 1304

   مستجد محمد عوض محمد احمد الفاره 1600120210100165 1305

   مستجد اهيمن ابريمحمد فتحى عبدالوهاب ابوالعن 1600120210100200 1306

   مستجد يم الدابىاهرمحمد فتحى محمد اب 1600120210100134 1301

   جدمست محمد فتحى محمد طه ودن 1600120210100213 1300

   مستجد محمد فتحى محمود ابوشامه 1600120210100004 1300

   مستجد صر غازىمحمد فهمى فوزى ن 1600120210100030 1310

   مستجد ميدعبد الح مالحليمحمد كرم محمد عبد  1600120210100106 1311

   مستجد محمد كمال غريب كمال الشرقاوى 1600120210100363 1312

   مستجد محمد لطفى كامل احمد كامل 1600120210100010 1313

   تجدمس محمد ماهر عبدالموجود احمد السيد 1600120210100336 1314

   دجمست كبروك عبدالاله زكى مبروحمد مم 1600120210100306 1315

   مستجد حمد محروس السيد محمد محمد محروسم 1600120210100355 1316

   مستجد د محمد السيد عبد الجواد منسىمحم 1600120210100013 1311

   مستجد محمد محمد عباس صبره رحيم 1600120210100120 1310

   مستجد ز بدير السواقالعزيدمحمد محمد عب 1600120210100210 1310

   مستجد تحى زغاوهف دمحمد محم 1600120210100111 1320

   مستجد دمحمد محمود السيد فراج احم 1600120210100210 1321

   مستجد محمد محمود السيد محمد عزام 1600120210100230 1322

   مستجد ود محب حجازىمحمد محم 1600120210100116 1323

   مستجد هبمد طلمحمد محمود مح 1600120210100303 1324

   مستجد محمد مرسى جبرهللا الحسينى الجزار 1600120210100135 1325

   مستجد محمد مصطفى عبدالعزيز عبدهللا الوكيل 1600120210100065 1326

   مستجد الممحمد موسى محمد ابراهيم محمد س 1600120210100121 1321

   جدتسم اسممحمد ناصر بدير السيد ق 1600120210100214 1320

   مستجد محمد نصر عبدالحليم محمد الديب 1600120210100151 1320

   مستجد وئام محمد عبدالمنصف الصياد محمد 1600120210100206 1330

 
 
 

 
 

       األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -نىلثاالفصل الدراسى ا

 نسانالحقوق ا



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (12قن )جلنة ر
رقم 

 ـمـــــــاالســـــ الرقم الكــودى جلوس
 حالـة

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبإلستالم ت ثبلتسلينبلطتوقيع ال

   مستجد محمد وليد صالح السيد حسين 1600120210100003 1331

   جدمست محمد وليد صالح عطا على شبكة 1600120210100332 1332

   مستجد محمد مابراهي محمد ياسر رافت 1600120210100061 1333

   مستجد سالمةه دياسر فواد عمر عب محمد 1600120210100105 1334

   مستجد حمد عطيهمحمد يسرى احمد م 1600120210100133 1335

   مستجد محمود ابراهيم حامد القاضى 1600120210100141 1336

   مستجد محمود اشرف عبدالستار على 1600120210100000 1331

   مستجد مانكات عتبر لموجودمحمود انس عبد ا 1600120210100352 1330

   جدمست محمود جاب هللا يوسف جاب هللا شرابى 1600120210100342 1330

   مستجد محمود حمدى طلحه الشناوى حامد 1600120210100163 1340

   مستجد د حمدى محمد محمد الدويكمحمو 1600120210100511 1341

   دتجمس م داودمحمود رضا محمد ابراهي 1600120210100006 1342

   مستجد محمود سمير مسعد عباس احمد 1600120210100006 1343

   مستجد محمود صديق عبد الحميد محمد الشافعى 1600120210100042 1344

   مستجد راهيم رمضانمحمود عبد الغفار اب 1600120210100221 1345

   دمستج بداللطيف بلتاجى السيدعمحمود  1600120210100066 1346

   مستجد ى يحى عبدالهادى صالحعل محمود 1600120210100262 1341

   مستجد حمود عمر عمر عبد الحميد بركاتم 1600120210100356 1340

   مستجد االغا محمود عيد عبد الحليم عبد الحميد 1600120210100043 1340

   مستجد السيد الخطيب د فرحاتمحمو 1600120210100312 1350

   مستجد لسيد احمد عطيها دمحمود محمد احم 1600120210100110 1351

   مستجد حمد بخاته محمد موسىمحمود م 1600120210100100 1352

   مستجد محمود محمد عبد الحليم اغا 1600120210100100 1353

   ستجدم محمود محمود حامد حسن على 1600120210100052 1354

   مستجد طىام السفى االمعل حتد مدمحمو 1600120210100102 1355

   مستجد بمحمود مسعد السيد محمود عبد الوها 1600120210100310 1356

   مستجد محمود وليد كمال محمود محمود على 1600120210100105 1351

   دمستج محمود ياسر محمد عبدالمنعم الدغيدى 1600120210100511 1350

   مستجد ناضرحجازى ف سمجد يومروان ا 1600120210100015 1350

   مستجد مصطفى ابراهيم على السيد ناصف 1600120210100040 1360

 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

    األوىل الفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 (13ة رقن )جلن  
رقم 

 ـــماالســــــــــ الرقم الكــودى جلوس
حالـة 

 القيــد
 ستالمبإلثبلت لطتوقيع ا يع الطبلت ثبلتسلينقتو

   جدمست مصطفى امين عبدالمنعم السيد دياب 1600120210100500 1361

   مستجد مصطفى جمال ابراهيم محمد زياده 1600120210100154 1362

   مستجد مصطفى خالد هاشم عبدالحميد احمد 1600120210100100 1363

   دمستج فهيزيز خلعبد العزيز اسماعيل عبدالع ىمصطف 1600120210100040 1364

   مستجد مصطفى على حلمى على بطاح 1600120210100110 1365

   مستجد مصطفى فرج بدير شمس الدين 1600120210100041 1366

   مستجد حمود عبد الرازق متولى حسنمصطفى م 1600120210100300 1361

   مستجد طفى عبدالخالق زيتونصمصطفى محمود م 1600120210100044 1360

   مستجد مبروك محمد شحاتة رىسمصطفى ي 1600120210100300 1360

   مستجد معاذ جمال فهمى محمد عيد 1600120210100100 1310

   مستجد ابراهيم شلبىمعتز عبدالنبى مصطفى  1600120210100101 1311

   مستجد السيد مصطفى مندوه ابو العز ممدوح 1600120210100222 1312

   مستجد رهومحمد ابراهيم زرز مهند 1600120210100114 1313

   مستجد اح ابوالحمد ابوزيدمهند نج 1600120210100014 1314

   مستجد مومن ابراهيم احمد حمدى الزاهد 1600120210100063 1315

   ستجدم د الحى حسن عبد العالمومن فيصل عبد المنعم عب 1600120210100100 1316

   مستجد شيم عيد ابراهيم درويابراهل ئوا 1600120210100211 1311

   مستجد ى عبد الشافى عبده الششتاوىوجدى هان 1600120210100150 1310

   مستجد لمقصود عيسىياسين السيد عزيز السيد عبدا 1600120210100354 1310

   دمستج يد يحى البسطويسىيحى ول 1600120210100061 1300

   دتجسم ابراهيم نصارمد هيم محرابيوسف ا 1600120210100001 1301

   مستجد دين مصطفى محمد الشرقاوىيوسف حسام ال 1600120210100062 1302

   مستجد يوسف حسام يوسف حسين هاشم 1600120210100551 1303

   ستجدم يوسف حماده يوسف الشيخ 1600120210100555 1304

   جدتمس طفىيوسف شعبان محمد مص 1600120210100260 1305

   مستجد يوسف محمد يوسف محمد خميس 1600120210100050 1306

   مستجد يوسف وائل محمود محمد احمد سعد 1600120210100210 1301

   مستجد سر يوسف رضوان ابو النجايوسف يا 1600120210100241 1300

   باقى ل احمد ابو عامرابراهيم احمد جال 1600120200100321 1300

 

 قوق االنسانح



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 االوىلالفرقة  كشف احلضور لطالب
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىفصل الدراسى ال

 (14جلنة رقن )
رقم 

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
بلت توقيع الط

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى زى ابو العنينفو ابراهيم داهيم محمابر 1600120200100302 1392
   باقى عبسابراهيم منير ابوالفتوح د 1600120200100551 1393
   باقى ابراهيم هانى ابراهيم محمد العسيلى 1600120200100105 1394
   باقى محمد حلمى ابو عضمه احمد خضر 1600120200100431 1398

ذكى  تحىفد حمالدين ماحمد صالح  1600120200100531 1399
 اند زهرمحم

   باقى

   قىبا ونىسيمحمد ب احمد عماد قطب 1600120200101005 1403
   باقى فتحى عبد الحى محمد كشاف احمد 1600120200100430 1404
   باقى على عبد الجوادهم حسن عبد الجواد اد 1600120200100305 1411
   قىاب سامة عبد الرحمن محمد الحبشىا 1600120200100011 1412
   باقى شريف محمد فهمى عبدالسالمر اس 1600120200101011 1413
   باقى احمد محمدالسيد خالد عبد المنعم  1600120200100611 1415

 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 

 
 
 
 
 
 

 
 قة االوىللفرر لطالب اكشف احلضو

 النسانحقوق ا

 حقوق االنسان



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـعة كـفر الشــــيخ  University

جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022عى هاللعام اجل -صل الدراسى الثانىالف
 (15جلنة رقن )

رقم 

 لقيــدحالـة ا ماالســـــــــــــ الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى حمد محمد عيادجمعه محمد م 1600120200100404 1421
   باقى محمد عطيفى رمضان حازم ابراهيم 1600120200100410 1423
   باقى حامد خليل دمححامد ا 1600120200100201 1425
   باقى لىن عديبيع عابن هالل ريحسام الد 1600120200100300 1426
   باقى حسن سعيد حسن سليمان الحمادى 1600120200100012 1429
   باقى خالد احمد نعمان حسنين 1600120200100400 1433
   باقى خالد اشرف ابراهيم حسن شتا 1600120200100316 1434
   باقى خالد حماسه عوض هللا زايد 1600120200100565 1435
   باقى طارق محمد محمد باشا غنام 1600120200100511 1444
   باقى ركاتحمد بطلحه محمد عبدالسالم م 1600120200101020 1446
   باقى مد عطيةحعامر فتح هللا متولى ا 1600120200100415 1447

   باقى حامد ابو شنب دمحعبد الحميد خليل م 1600120200100516 1448
عيد عبد الحليم عبدالفتاح رحمن السلعبد ا 1600120200100343 1450

 الدسوقى
   باقى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسانحقوق ا لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
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Education and Student Affairs 
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جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى
 (16)رقن جلنة 

رقم 

 قيــدة الحالـ االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى الرحمن بسيونى محمد عبدالحافظعبد  1600120200100406 1452
   باقى ف عاشور غنيمعبد الرحمن عاط 1600120200100463 1453
   باقى سف محمد احمد ماجورن يود الرحمعب 1600120200100344 1454
   باقى  سالمةهللاعبد هللا محمد عبد  1600120200100015 1460
   باقى وض محمدبراهيم عاعبد المنعم  1600120200100100 1461
حمد عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالرحمن ا 1600120200101030 1462

 بوطبلا
   باقى

   باقى افى مهيامن حمدى عبدالشعبدالرح 1600120200100301 1463
   اقىب لخلي عبدالرحمن صابر محمد السيد 1600120200100460 1465
   ىقبا السواق يز بديرزعماد عبدالع عبدالعزيز 1600120200100644 1467
   باقى عبدهللا جمال انور السيد عمر 1600120200100400 1468

   باقى ى ابوالزينعبدهللا رمضان ناج 1600120200101003 1469
   باقى عالء حسن محمد حسن يوسف 1600120200100106 1472
   باقى على المهدى على ابو العطا 1600120200100635 1474
   باقى فاروق بدر مرسى النجار قطارى عل 1600120200100006 1476

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق االنسان فرقة االوىللر لطالب اكشف احلضو



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
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جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الفصل الدراسى الثانى
 (17جلنة رقن )

رقم 

 حالـة القيــد االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى محمد السيد احمد حطبفارس  1600120200100000 1482
   باقى ادهم عطا هللا السيدفتحى عصام  1600120200100316 1483
   باقى نس بسطاوى محموديويمن كريم ا 1600120200100333 1485
   باقى كمال فوزى كمال دغيدى 1600120200100305 1487
   باقى ماهر رضا عسر خفاجى غزال 1600120200100162 1489
محمد احمد فرج بسيونى يوسف  1600120200101020 1490

 رمضان
   باقى

   قىبا الشاذلى ناجىيد قطب محمد الس 1600120200100550 1494
   باقى شناوىالمحمد جابر محمد محمد  1600120200100311 1495
   باقى بد هللا محمد علىع نمحمد حس 1600120200100122 1496
   باقى براهيم محمد غانمد خالد اممح 1600120200100504 1498

   قىبا عزيز السعيد محمدمحمد رضا عبدال 1600120200100366 1500
   باقى ابوالخير حامدل محمد طال 1600120200100150 1503
   باقى محمد عبدهللا احمد عبد هللا موسى 1600120200100016 1505
   اقىب محمد عيد محمد االتربى سالم 1600120200100410 1506
   باقى غنيممحمد مجدى محمدعبد الحميد ابو 1600120200100462 1507

   باقى محمد محمد على محمدالجمل 1600120200100044 1509

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022هعى للعام اجلا -الفصل الدراسى الثانى

 حقوق االنسان



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 
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جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (18جلنة رقن )
رقم 

 لقيــداحالـة  االســـــــــــــم الرقم الكــودى جلوس
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبإلستالم

   باقى محمد محمود محمد احمد محمود 1600120200100446 4844
   باقى اهدمحمد مج بدالروفمحمد نشات ع 1600120200100600 4846
   باقى لطيف بكيرلادبمحمد واصف ع 1600120200100631 4847
لمتولى حامد المتولى المنعم ادمحمود عب 1600120200100304 4851

 طايله
   باقى

مصطفى راغب عبد الفتاح على ابو  1600120200100200 4856
 نالعني

   باقى

   باقى مصطفى طارق محمد محمود حسين 1600120200101010 4858
   باقى حميدلا مد صالح عبدمصطفى مح 1600120200100120 4859
   باقى بو عليوهمحمود ا دمصطفى محمود سع 1600120200100451 4865
   باقى لدين عطوان القصبىامصطفى نصر 1600120200100665 4866
   باقى البيلى على حسين نصر محمد 1600120200100106 4861

   باقى نور بسيونى محمد بسيونى السيد 1600120200100636 4861
   باقى يم احمد شادىت ابراهنشا ئلوا 1600120200100302 4871

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفرقة االوىلر لطالب اكشف احلضو
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىسى الفصل الدرا

 حقوق االنسان



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
 توقيع المالحظ/  -ــــاب:يلغاعدد 

Kafrelsheikh University 
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Education and Student Affairs 
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جاهـعة كـفر الشــــيخ 

 (19جلنة رقن )
رقم 

 توقيع الطبلت ثبإلستالم توقيع الطبلت ثبلتسلين حالـة القيــد االســـــــــــــم لكــودىالرقم ا جلوس

   باقى حسن حسين عبد الكريميحيى  1600120200100422 4874

 
 



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
 

 

 

 -عدد الحضـور :
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 ملقررات الثة والث الثانيةالفرقة طالب  ختلفاتقائوة حضور 
 م2021/2022للعام اجلاهعى  -الثانىبالفرقة االوىل الفصل الدراسى 

 ( ختلفات23جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   مستجد2س احمد عزت محمد عبدالحميد 1600120200100610 2020

   مستجد2س احمد على عبدالمنصف مرشدى على 1600120200100662 2022

   مستجد2س اليزيد محمود الجيار احمد محمد ابو 1600120200100530 2003

   مستجد2س احمد محمد السعيد هالل سالمه 1600120200100601 2005

   مستجد2س احمد محمد عالء الدين عبد الحليم البيلى 1600120200100200 2022

   مستجد2س احمد محمد محمد العزيزى السيد 1600120200100362 2024

   مستجد2س مود عبد الحى عبد هللا بيصاراحمد مح 1600120200100524 2020

   مستجد2س احمد منتصر عبده مرشدى البرعى 1600120200100216 2105

   مستجد2س اسالم سامح محمد القبارى بكر 1600120200100250 2112

   مستجد2س بسيونى عبداللطيف اسماعيل بسيونى شعبان 1600120200100450 2140

   مستجد2س سام مصطفى قطب االمام خليفةح 1600120200100223 2162

   مستجد2س حسن ابراهيم حسن ابراهيم 1600120200100346 2163

   مستجد2س خالد ممدوح فتحى عبدالغنى 1600120200100622 2122

   مستجد2س عبد هللا محمد عبد هللا محمد سالم 1600120200100236 2224

   مستجد2س عبدالحميد محمد محارب عبدالرحمن محارب 1600120200100330 2222

   مستجد2س عمر خالد محمد السيد غازى 1600120200100003 2261

   مستجد2س عمر رشدى عبد النبى محمد ابراهيم 1600120200100322 2262

   مستجد2س محمد عصام صابراحمد العبد 1600120200100510 2352

   مستجد2س داوى زبادىمصطفى اسامه السيد هن 1600120200100442 2426

4555 
ادارة من 3س كريم احمد محمد بسيونى احمد 1600120150100222

 1الخارج
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 حقوق االنسان -المادة :



 جاهعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــيكل

 ةالليــــن والطـــــون التعشئـ
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