
 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثالثتالفرقت  طالباث حضور كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى الرياضيت (االدارة)

 (53جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   جدمست اسراء احمد محمد ياقوت قنديل 2680218218288061 4564

   مستجد اسماء محمود عبد العزيز محمد 2680218218288081 4565

   مستجد االء احمد مصطفى عبدالعزيز براغيث 2680218218288662 4566

   مستجد االء محمد عبد المجيد محمد حامد 2680218218288606 4567

   مستجد الزهراء حمزه محمد ريشه 2680218218288601 4568

   مستجد امل سليمان محمد سليمان سالم 2680218218288612 4569

   مستجد امل منتصر حسن السيد رزق 2680218218288611 4570

   مستجد امل ياسر محمد يوسف حجاج 2680218218288661 4571

   مستجد امنيه ابراهيم العربى السعيد السحرى 2680218218288611 4572

   مستجد ى على جادالمنشاو امنيه احمد 2680218218288111 4573

   مستجد اميره رضا عبداللطيف محمد دياب 2680218218288611 4574

   مستجد اميره على عبدالدايم على محمد عاصى 2680218218288660 4575

   مستجد اميره محمد اسماعيل عامرى 2680218218288102 4576

   مستجد سلاميره ناصرعبدالقوى محمد ع 2680218218288661 4577

   مستجد ايمان ابراهيم السيد قرشم 2680218218288011 4578

   مستجد ايمان حمدى مصطفى احمد شريف 2680218218288621 4579

   مستجد ايمان عبدالعظيم البيلى ابراهيم حموده 2680218218288686 4580

   مستجد ايمان عالء الدين محمد على سالم 2680218208288602 4581

   مستجد ايه زكريا نور الدين محمد بيلى 2680218218288661 4582

   مستجد ايه على اسماعيل على 2680218218288012 4583

   مستجد ايه فوزى عبدالعظيم على هجرس 2680218218288681 4584

   مستجد ايه كمال سعد عبد الكريم عامر 2680218218288611 4585

   مستجد والفتوح المغناوىضا ابه ربسم 2680218218288661 4586

   مستجد تغريد بكر بسيونى عبد الروف 2680218218288061 4587

   مستجد حبيبه يسرى ابو الحجاج حسن 2680218218288061 4588

   مستجد دنيا شوقى مسعد رزق مرسى 2680218218288066 4589

   مستجد رنا على ابراهيم احمد 2680218218288010 4590

   مستجد سارة ممدوح محمد ابراهيم حيدر 2680218218288661 4591

   مستجد ساره اسامه عبدالحى محمد مصطفى 2680218268288281 4592

   مستجد سلمى محمد اسماعيل سالم الصفطى 2680218218288600 4593

  ادارة المؤسسات الرياضيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

  
 الثالثت الفرقت  طالباث حضوركشف 

 م0202/0200جلامعى للعام ا -الثانىالفصل الدراسى الرياضيت(االدارة)
 (54جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد سماح عثمان محمد عثمان غزالة 2680218218288006 4594

   مستجد سميره محمد نجيب محمد ابو خد 2680218218288086 4595

   مستجد هام مصطفى عبد المنعم مصطفى نويرس 2680218218288166 4596

   مستجد شروق السعيد محمد سافوح 2680218218288121 4597

   مستجد شروق مدحت فاروق عبدهللا ابومعبد 2680218218288001 4598

   مستجد شرين حمدى رمضان محمد رمضان 2680218218288066 4599

   مستجد سن سالمهاح حسن الحسينى حبص 2680218218288608 4600

   مستجد كرستينه سمير عوض وهبه جاد هللا 2680218218288601 4601

   مستجد منه هللا السيد محمد خليل 2680218208288062 4602

   مستجد منى ناجى محمد احمد قوقع 2680218218288601 4603

   مستجد نمها محمد ابراهيم محمد صابو 2680218218288060 4604

   مستجد مها مفيد محمد السيد صيام 2680218218288120 4605

   مستجد مى ايهاب محمد عبد هللا زغلول 2680218218288612 4606

   مستجد ندى جمعه فتحى محمد 2680218218288001 4607

   مستجد ندى عبد المنعم عبد المنعم محمد حسن شتا 2680218218288011 4608

   مستجد عماد محمود موسى الحمراوىندى  2680218208288011 4609

   مستجد ندى مصطفى محمد السيد ندا 2680218218288016 4610

   مستجد نرمين احمد ابراهيم محمد 2680218218288010 4611

   مستجد نغم سعيد محمد محمد الفكس 2680218218288616 4612

   مستجد الشامى نورا رضوان رضوان 2680218218288601 4613

   مستجد نورا وائل على محمد البسيونى 2680218218288021 4614

   مستجد نورهان جابر منصور عطيه حامد 2680218218288000 4615

   مستجد نيره اشرف فاروق محمد ادريس 2680218218288061 4616

   مستجد نيره شعبان عبدالنبى عبدالواحد موسى 2680218218288108 4617

   مستجد هناء ابراهيم احمد احمد االحول 2680218218288606 4618

   مستجد وردة السيد منصور دسوقى الفران 2680218218288088 4619

   مستجد وفاء استفتاح احمد قنديل 2680218218288011 4620

   مستجد والء محروس محمدعبدالقادر القرضاوى 2680218218288010 4621

   مستجد رضا فتوح محمود الشناوى ياسمين 2680218208288008 4622

 
 
 
 

  ادارة المؤسسات الرياضيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثالثت الفرقت  طالباث حضوركشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى الرياضيت(االدارة)

 (55جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   باق على محمد على حسنريم  2680218218288106 4624

   باق ريهام يوسف عبدالجواد محمد ابو الخير 2680218268288800 4625

   3من الخارج اسراء محمد صابر بسيونى 2680218218288101 4628

 

  ات الرياضيةادارة المؤسسالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 
 

 شعبت االدارة الرياضيت- الرابعتالفرقت طالباث  ختلفاثكشف حضور 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثاني  الفصل الدراسى   الثالثت بالفرقت ملقرراث

 ختلفاث (20جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

0610 
ادارة 0س خلود محمد كمال بدوى عبيد 6181618618688061

 مستجد
  

 
 
 
 

 ادارة المؤسسات الرياضية -المادة :  
                    



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثالثترقت لفا لباثحضور طا كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت (

 (53جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد اسراء احمد محمد ياقوت قنديل 2680218218288061 4564

   دمستج اسماء محمود عبد العزيز محمد 2680218218288081 4565

   مستجد االء احمد مصطفى عبدالعزيز براغيث 2680218218288662 4566

   مستجد االء محمد عبد المجيد محمد حامد 2680218218288606 4567

   مستجد الزهراء حمزه محمد ريشه 2680218218288601 4568

   مستجد حمد سليمان سالميمان مل سلما 2680218218288612 4569

   مستجد امل منتصر حسن السيد رزق 2680218218288611 4570

   مستجد امل ياسر محمد يوسف حجاج 2680218218288661 4571

   مستجد امنيه ابراهيم العربى السعيد السحرى 2680218218288611 4572

   مستجد ى جادامنيه احمد المنشاوى عل 2680218218288111 4573

   مستجد بداللطيف محمد دياباميره رضا ع 2680218218288611 4574

   مستجد اميره على عبدالدايم على محمد عاصى 2680218218288660 4575

   مستجد اميره محمد اسماعيل عامرى 2680218218288102 4576

   مستجد اميره ناصرعبدالقوى محمد عسل 2680218218288661 4577

   ستجدم ايمان ابراهيم السيد قرشم 2680218218288011 4578

   مستجد ايمان حمدى مصطفى احمد شريف 2680218218288621 4579

   مستجد ايمان عبدالعظيم البيلى ابراهيم حموده 2680218218288686 4580

   مستجد ايمان عالء الدين محمد على سالم 2680218208288602 4581

   مستجد ايه زكريا نور الدين محمد بيلى 2680218218288661 4582

   مستجد ايه على اسماعيل على 2680218218288012 4583

   مستجد ايه فوزى عبدالعظيم على هجرس 2680218218288681 4584

   مستجد ايه كمال سعد عبد الكريم عامر 2680218218288611 4585

   مستجد لمغناوىتوح ابسمه رضا ابوالف 2680218218288661 4586

   مستجد د بكر بسيونى عبد الروفتغري 2680218218288061 4587

   مستجد حبيبه يسرى ابو الحجاج حسن 2680218218288061 4588

   مستجد دنيا شوقى مسعد رزق مرسى 2680218218288066 4589

   مستجد رنا على ابراهيم احمد 2680218218288010 4590

   مستجد سارة ممدوح محمد ابراهيم حيدر 2680218218288661 4591

   مستجد ساره اسامه عبدالحى محمد مصطفى 2680218268288281 4592

   مستجد سلمى محمد اسماعيل سالم الصفطى 2680218218288600 4593

  التنظيمات الرياضيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثالثتالفرقت  حضور طالباثكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (54جلنت )

 حبلـة القيــد ـناالســــــــــــ الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد سماح عثمان محمد عثمان غزالة 2680218218288006 4594

   مستجد سميره محمد نجيب محمد ابو خد 2680218218288086 4595

   مستجد فى عبد المنعم مصطفى نويرمصط سهام 2680218218288166 4596

   مستجد شروق السعيد محمد سافوح 2680218218288121 4597

   مستجد شروق مدحت فاروق عبدهللا ابومعبد 2680218218288001 4598

   مستجد شرين حمدى رمضان محمد رمضان 2680218218288066 4599

   مستجد سالمهحسن  صباح حسن الحسينى 2680218218288608 4600

   مستجد عوض وهبه جاد هللا كرستينه سمير 2680218218288601 4601

   مستجد منه هللا السيد محمد خليل 2680218208288062 4602

   مستجد منى ناجى محمد احمد قوقع 2680218218288601 4603

   مستجد مها محمد ابراهيم محمد صابون 2680218218288060 4604

   مستجد مها مفيد محمد السيد صيام 2680218218288120 4605

   مستجد مى ايهاب محمد عبد هللا زغلول 2680218218288612 4606

   مستجد ندى جمعه فتحى محمد 2680218218288001 4607

   مستجد ندى عبد المنعم عبد المنعم محمد حسن شتا 2680218218288011 4608

   مستجد موسى الحمراوى د محمودعماى ند 2680218208288011 4609

   مستجد ندى مصطفى محمد السيد ندا 2680218218288016 4610

   مستجد نرمين احمد ابراهيم محمد 2680218218288010 4611

   مستجد نغم سعيد محمد محمد الفكس 2680218218288616 4612

   مستجد نورا رضوان رضوان الشامى 2680218218288601 4613

   تجدمس نورا وائل على محمد البسيونى 2680218218288021 4614

   مستجد نورهان جابر منصور عطيه حامد 2680218218288000 4615

   مستجد نيره اشرف فاروق محمد ادريس 2680218218288061 4616

   مستجد نيره شعبان عبدالنبى عبدالواحد موسى 2680218218288108 4617

   مستجد هناء ابراهيم احمد احمد االحول 2680218218288606 4618

   مستجد وردة السيد منصور دسوقى الفران 2680218218288088 4619

   مستجد وفاء استفتاح احمد قنديل 2680218218288011 4620

   مستجد والء محروس محمدعبدالقادر القرضاوى 2680218218288010 4621

   مستجد مود الشناوىا فتوح محضين رياسم 2680218208288008 4622

   بـــاق اميرة احمد ابراهيم احمد الشافعى 2680218218288161 4623

 
 
 
 

  التنظيمات الرياضيةالمادة: 

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثالثت الفرقت  حضور طالباثكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (55جلنت )

 ــدحبلـة القي االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
قيع الطبلت وت

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   باق ريم على محمد على حسن 2680218218288106 4624

   باق ريهام يوسف عبدالجواد محمد ابو الخير 2680218268288800 4625

   3من الخارج اسراء محمد صابر بسيونى 2680218218288101 4628

 

  ات الرياضيةالتنظيمالمادة: 

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 شعبت االدارة الرياضيت- بعتالرا الفرقتطالباث  ختلفاثكشف حضور 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -ل الدراسى الثاني  بالفرقت الثالثت  الفص ملقرراث

 ختلفاث (20جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

0611 
ادارة 0س د الغفارالسيد على عبايمان منتصر  6181618618688811

 مستجد
  

 
 
 
 

 

 التنظيمات الرياضية -مادة :ال  
                           

                    



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثالثت الفرقت  حضور طالباث كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت (

 (53جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد اسراء احمد محمد ياقوت قنديل 2680218218288061 4564

   مستجد بد العزيز محمداسماء محمود ع 2680218218288081 4565

   مستجد االء احمد مصطفى عبدالعزيز براغيث 2680218218288662 4566

   مستجد االء محمد عبد المجيد محمد حامد 2680218218288606 4567

   مستجد شهزه محمد ريالزهراء حم 2680218218288601 4568

   تجدمس امل سليمان محمد سليمان سالم 2680218218288612 4569

   مستجد امل منتصر حسن السيد رزق 2680218218288611 4570

   مستجد امل ياسر محمد يوسف حجاج 2680218218288661 4571

   مستجد حرىامنيه ابراهيم العربى السعيد الس 2680218218288611 4572

   مستجد امنيه احمد المنشاوى على جاد 2680218218288111 4573

   مستجد اميره رضا عبداللطيف محمد دياب 2680218218288611 4574

   مستجد اميره على عبدالدايم على محمد عاصى 2680218218288660 4575

   مستجد اميره محمد اسماعيل عامرى 2680218218288102 4576

   مستجد اميره ناصرعبدالقوى محمد عسل 2680218218288661 4577

   مستجد براهيم السيد قرشمايمان ا 2680218218288011 4578

   مستجد ايمان حمدى مصطفى احمد شريف 2680218218288621 4579

   مستجد ايمان عبدالعظيم البيلى ابراهيم حموده 2680218218288686 4580

   مستجد ين محمد على سالمالء الدايمان ع 2680218208288602 4581

   مستجد محمد بيلى ايه زكريا نور الدين 2680218218288661 4582

   مستجد ايه على اسماعيل على 2680218218288012 4583

   مستجد ايه فوزى عبدالعظيم على هجرس 2680218218288681 4584

   تجدسم لكريم عامرايه كمال سعد عبد ا 2680218218288611 4585

   مستجد بسمه رضا ابوالفتوح المغناوى 2680218218288661 4586

   مستجد تغريد بكر بسيونى عبد الروف 2680218218288061 4587

   مستجد حبيبه يسرى ابو الحجاج حسن 2680218218288061 4588

   مستجد دنيا شوقى مسعد رزق مرسى 2680218218288066 4589

   مستجد رنا على ابراهيم احمد 2680218218288010 4590

   مستجد اهيم حيدرسارة ممدوح محمد ابر 2680218218288661 4591

   مستجد ساره اسامه عبدالحى محمد مصطفى 2680218268288281 4592

   مستجد سلمى محمد اسماعيل سالم الصفطى 2680218218288600 4593

  لترويحيةالبرامج االمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

  
 لثت ثاالالفرقت  حضور طالباثكشف 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى رياضيت(ارةال)االد
 (54جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن دىالرقن الكــو م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد سماح عثمان محمد عثمان غزالة 2680218218288006 4594

   مستجد ابو خد نجيب محمد سميره محمد 2680218218288086 4595

   ستجدم سهام مصطفى عبد المنعم مصطفى نوير 2680218218288166 4596

   مستجد شروق السعيد محمد سافوح 2680218218288121 4597

   مستجد شروق مدحت فاروق عبدهللا ابومعبد 2680218218288001 4598

   مستجد ن محمد رمضانشرين حمدى رمضا 2680218218288066 4599

   مستجد صباح حسن الحسينى حسن سالمه 2680218218288608 4600

   مستجد كرستينه سمير عوض وهبه جاد هللا 2680218218288601 4601

   مستجد منه هللا السيد محمد خليل 2680218208288062 4602

   مستجد منى ناجى محمد احمد قوقع 2680218218288601 4603

   مستجد مها محمد ابراهيم محمد صابون 2680218218288060 4604

   مستجد يد صياممها مفيد محمد الس 2680218218288120 4605

   مستجد مى ايهاب محمد عبد هللا زغلول 2680218218288612 4606

   مستجد ندى جمعه فتحى محمد 2680218218288001 4607

   مستجد م محمد حسن شتاعم عبد المنعندى عبد المن 2680218218288011 4608

   مستجد ندى عماد محمود موسى الحمراوى 2680218208288011 4609

   مستجد ندى مصطفى محمد السيد ندا 2680218218288016 4610

   مستجد نرمين احمد ابراهيم محمد 2680218218288010 4611

   دتجمس نغم سعيد محمد محمد الفكس 2680218218288616 4612

   مستجد نورا رضوان رضوان الشامى 2680218218288601 4613

   مستجد لى محمد البسيونىنورا وائل ع 2680218218288021 4614

   مستجد نورهان جابر منصور عطيه حامد 2680218218288000 4615

   مستجد نيره اشرف فاروق محمد ادريس 2680218218288061 4616

   مستجد نبى عبدالواحد موسىان عبدالنيره شعب 2680218218288108 4617

   مستجد حولهناء ابراهيم احمد احمد اال 2680218218288606 4618

   مستجد وردة السيد منصور دسوقى الفران 2680218218288088 4619

   مستجد وفاء استفتاح احمد قنديل 2680218218288011 4620

   مستجد ادر القرضاوىالقس محمدعبدوالء محرو 2680218218288010 4621

   مستجد ياسمين رضا فتوح محمود الشناوى 2680218208288008 4622

   بـــاق اميرة احمد ابراهيم احمد الشافعى 2680218218288161 4623

 
 
 

  البرامج الترويحيةالمادة: 

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثالثت الفرقت  حضور طالباثكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (55جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 نثبلتسلي

   باق ميرنا السعيد محمد السعيد موافى 2680218208288011 4626

   3من الخارج اسراء محمد صابر بسيونى 2680218218288101 4628

 

  البرامج الترويحيةالمادة: 

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 
 شعبت االدارة الرياضيت- تالرابعفرقت لاطالباث  ختلفاثكشف حضور 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -بالفرقت الثالثت  الفصل الدراسى الثاني   ملقرراث
 ختلفاث (20جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   ادارة مستجد0س يد حمودهت السد الشحاايه محم 6181618618688011 0616

 
 
 
 

 البرامج الترويحية -المادة :  
                           

                    



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثالثت الفرقت  حضور طالباث كشف
 م0202/0200اجلامعى  للعام -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت (

 (53جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد اسراء احمد محمد ياقوت قنديل 2680218218288061 4564

   مستجد اسماء محمود عبد العزيز محمد 2680218218288081 4565

   مستجد االء احمد مصطفى عبدالعزيز براغيث 2680218218288662 4566

   مستجد االء محمد عبد المجيد محمد حامد 2680218218288606 4567

   مستجد ه محمد ريشهالزهراء حمز 2680218218288601 4568

   مستجد امل سليمان محمد سليمان سالم 2680218218288612 4569

   مستجد يد رزقامل منتصر حسن الس 2680218218288611 4570

   مستجد امل ياسر محمد يوسف حجاج 2680218218288661 4571

   مستجد رىامنيه ابراهيم العربى السعيد السح 2680218218288611 4572

   مستجد امنيه احمد المنشاوى على جاد 2680218218288111 4573

   مستجد اميره رضا عبداللطيف محمد دياب 2680218218288611 4574

   مستجد اميره على عبدالدايم على محمد عاصى 2680218218288660 4575

   مستجد اميره محمد اسماعيل عامرى 2680218218288102 4576

   مستجد اميره ناصرعبدالقوى محمد عسل 2680218218288661 4577

   مستجد ايمان ابراهيم السيد قرشم 2680218218288011 4578

   مستجد ايمان حمدى مصطفى احمد شريف 2680218218288621 4579

   مستجد ايمان عبدالعظيم البيلى ابراهيم حموده 2680218218288686 4580

   مستجد ء الدين محمد على سالمايمان عال 2680218208288602 4581

   مستجد ايه زكريا نور الدين محمد بيلى 2680218218288661 4582

   مستجد على اسماعيل علىايه  2680218218288012 4583

   مستجد ايه فوزى عبدالعظيم على هجرس 2680218218288681 4584

   تجدمس كريم عامرايه كمال سعد عبد ال 2680218218288611 4585

   مستجد بسمه رضا ابوالفتوح المغناوى 2680218218288661 4586

   دمستج تغريد بكر بسيونى عبد الروف 2680218218288061 4587

   مستجد حبيبه يسرى ابو الحجاج حسن 2680218218288061 4588

   مستجد دنيا شوقى مسعد رزق مرسى 2680218218288066 4589

   مستجد رنا على ابراهيم احمد 2680218218288010 4590

   مستجد سارة ممدوح محمد ابراهيم حيدر 2680218218288661 4591

   مستجد اسامه عبدالحى محمد مصطفىساره  2680218268288281 4592

   مستجد سلمى محمد اسماعيل سالم الصفطى 2680218218288600 4593

  ى المجال الترويحىاإلدارة فالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ثتالثالالفرقت  حضور طالباثكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى لرياضيت()االدارةا

 (54جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
لت توقيع الطب

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد سماح عثمان محمد عثمان غزالة 2680218218288006 4594

   مستجد ب محمد ابو خديره محمد نجيسم 2680218218288086 4595

   مستجد سهام مصطفى عبد المنعم مصطفى نوير 2680218218288166 4596

   مستجد شروق السعيد محمد سافوح 2680218218288121 4597

   مستجد شروق مدحت فاروق عبدهللا ابومعبد 2680218218288001 4598

   جدمست مد رمضانشرين حمدى رمضان مح 2680218218288066 4599

   مستجد صباح حسن الحسينى حسن سالمه 2680218218288608 4600

   مستجد اد هللاكرستينه سمير عوض وهبه ج 2680218218288601 4601

   مستجد منه هللا السيد محمد خليل 2680218208288062 4602

   مستجد منى ناجى محمد احمد قوقع 2680218218288601 4603

   مستجد مها محمد ابراهيم محمد صابون 2680218218288060 4604

   مستجد مها مفيد محمد السيد صيام 2680218218288120 4605

   مستجد مى ايهاب محمد عبد هللا زغلول 2680218218288612 4606

   مستجد ندى جمعه فتحى محمد 2680218218288001 4607

   مستجد مد حسن شتابد المنعم محندى عبد المنعم ع 2680218218288011 4608

   مستجد ندى عماد محمود موسى الحمراوى 2680218208288011 4609

   مستجد فى محمد السيد نداندى مصط 2680218218288016 4610

   مستجد نرمين احمد ابراهيم محمد 2680218218288010 4611

   مستجد نغم سعيد محمد محمد الفكس 2680218218288616 4612

   مستجد نورا رضوان رضوان الشامى 2680218218288601 4613

   مستجد نورا وائل على محمد البسيونى 2680218218288021 4614

   مستجد نورهان جابر منصور عطيه حامد 2680218218288000 4615

   مستجد نيره اشرف فاروق محمد ادريس 2680218218288061 4616

   مستجد بدالنبى عبدالواحد موسىنيره شعبان ع 2680218218288108 4617

   مستجد هناء ابراهيم احمد احمد االحول 2680218218288606 4618

   مستجد وردة السيد منصور دسوقى الفران 2680218218288088 4619

   مستجد وفاء استفتاح احمد قنديل 2680218218288011 4620

   مستجد القرضاوىمدعبدالقادر والء محروس مح 2680218218288010 4621

   مستجد ياسمين رضا فتوح محمود الشناوى 2680218208288008 4622

 
 
 
 
 

  اإلدارة فى المجال الترويحىالمادة: 

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 لثت الثاالفرقت  حضور طالباثكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (55جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
يع الطبلت توق

 الستالمثب

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   3من الخارج اسراء محمد صابر بسيونى 2680218218288101 4628

 

  اإلدارة فى المجال الترويحىالمادة: 

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 لثت الثاالفرقت  حضور طالباث كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت (

 (53جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 قيــدال

الطبلت توقيع 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد اسراء احمد محمد ياقوت قنديل 2680218218288061 4564

   مستجد ود عبد العزيز محمداسماء محم 2680218218288081 4565

   مستجد االء احمد مصطفى عبدالعزيز براغيث 2680218218288662 4566

   مستجد د المجيد محمد حامداالء محمد عب 2680218218288606 4567

   مستجد الزهراء حمزه محمد ريشه 2680218218288601 4568

   مستجد مامل سليمان محمد سليمان سال 2680218218288612 4569

   مستجد امل منتصر حسن السيد رزق 2680218218288611 4570

   تجدمس امل ياسر محمد يوسف حجاج 2680218218288661 4571

   مستجد امنيه ابراهيم العربى السعيد السحرى 2680218218288611 4572

   مستجد امنيه احمد المنشاوى على جاد 2680218218288111 4573

   مستجد اميره رضا عبداللطيف محمد دياب 2680218218288611 4574

   مستجد اميره على عبدالدايم على محمد عاصى 2680218218288660 4575

   مستجد اميره محمد اسماعيل عامرى 2680218218288102 4576

   مستجد اميره ناصرعبدالقوى محمد عسل 2680218218288661 4577

   مستجد ان ابراهيم السيد قرشمايم 2680218218288011 4578

   مستجد ايمان حمدى مصطفى احمد شريف 2680218218288621 4579

   مستجد البيلى ابراهيم حموده ان عبدالعظيمايم 2680218218288686 4580

   مستجد ايمان عالء الدين محمد على سالم 2680218208288602 4581

   مستجد لدين محمد بيلىايه زكريا نور ا 2680218218288661 4582

   مستجد ايه على اسماعيل على 2680218218288012 4583

   ستجدم م على هجرسايه فوزى عبدالعظي 2680218218288681 4584

   مستجد ايه كمال سعد عبد الكريم عامر 2680218218288611 4585

   مستجد بسمه رضا ابوالفتوح المغناوى 2680218218288661 4586

   مستجد تغريد بكر بسيونى عبد الروف 2680218218288061 4587

   مستجد حبيبه يسرى ابو الحجاج حسن 2680218218288061 4588

   مستجد دنيا شوقى مسعد رزق مرسى 2680218218288066 4589

   مستجد رنا على ابراهيم احمد 2680218218288010 4590

   مستجد ابراهيم حيدر سارة ممدوح محمد 2680218218288661 4591

   مستجد ساره اسامه عبدالحى محمد مصطفى 2680218268288281 4592

   مستجد لم الصفطىد اسماعيل ساسلمى محم 2680218218288600 4593

  2تطبيقات ترويحيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثالثتالفرقت  حضور طالباثكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (54جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن كــودىالرقن ال م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد حمد عثمان غزالةسماح عثمان م 2680218218288006 4594

   مستجد سميره محمد نجيب محمد ابو خد 2680218218288086 4595

   مستجد يرسهام مصطفى عبد المنعم مصطفى نو 2680218218288166 4596

   مستجد شروق السعيد محمد سافوح 2680218218288121 4597

   مستجد  ابومعبدشروق مدحت فاروق عبدهللا 2680218218288001 4598

   مستجد شرين حمدى رمضان محمد رمضان 2680218218288066 4599

   مستجد صباح حسن الحسينى حسن سالمه 2680218218288608 4600

   مستجد كرستينه سمير عوض وهبه جاد هللا 2680218218288601 4601

   مستجد منه هللا السيد محمد خليل 2680218208288062 4602

   مستجد منى ناجى محمد احمد قوقع 2680218218288601 4603

   مستجد مها محمد ابراهيم محمد صابون 2680218218288060 4604

   مستجد السيد صيام مها مفيد محمد 2680218218288120 4605

   مستجد مى ايهاب محمد عبد هللا زغلول 2680218218288612 4606

   مستجد دمعه فتحى محمندى ج 2680218218288001 4607

   مستجد ندى عبد المنعم عبد المنعم محمد حسن شتا 2680218218288011 4608

   دمستج ندى عماد محمود موسى الحمراوى 2680218208288011 4609

   مستجد ندى مصطفى محمد السيد ندا 2680218218288016 4610

   ستجدم نرمين احمد ابراهيم محمد 2680218218288010 4611

   مستجد نغم سعيد محمد محمد الفكس 2680218218288616 4612

   مستجد نورا رضوان رضوان الشامى 2680218218288601 4613

   مستجد ئل على محمد البسيونىنورا وا 2680218218288021 4614

   مستجد نورهان جابر منصور عطيه حامد 2680218218288000 4615

   مستجد فاروق محمد ادريس نيره اشرف 2680218218288061 4616

   مستجد نيره شعبان عبدالنبى عبدالواحد موسى 2680218218288108 4617

   مستجد د االحولهناء ابراهيم احمد احم 2680218218288606 4618

   مستجد وردة السيد منصور دسوقى الفران 2680218218288088 4619

   مستجد نديلتفتاح احمد قوفاء اس 2680218218288011 4620

   مستجد والء محروس محمدعبدالقادر القرضاوى 2680218218288010 4621

   مستجد ياسمين رضا فتوح محمود الشناوى 2680218208288008 4622

   بـــاق اميرة احمد ابراهيم احمد الشافعى 2680218218288161 4623

 
 
 
 

  2تطبيقات ترويحيةالمادة: 

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثالثت الفرقت  حضور طالباثكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى ت(دارةالرياضي)اال

 (55جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 تسلينثبل

   3من الخارج اسراء محمد صابر بسيونى 2680218218288101 4628

 

  2تطبيقات ترويحيةالمادة: 

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 شعبت االدارة الرياضيت- الرابعتقت الفرطالباث  ختلفاثكشف حضور 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -بالفرقت الثالثت  الفصل الدراسى الثاني   ملقرراث

 ختلفاث (20جلنت )

 ـدحبلـة القيـ االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   ادارة مستجد0س زعبد الحكيم يوسف دراجهاد محمد  6181618618688681 0611

 

 2تطبيقات ترويحية  -المادة :  
                    



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثالثت الفرقت  حضور طالباث كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى الرياضيت ()االدارة

 (53جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد د محمد ياقوت قنديلاسراء احم 2680218218288061 4564

   مستجد محمد اسماء محمود عبد العزيز 2680218218288081 4565

   مستجد االء احمد مصطفى عبدالعزيز براغيث 2680218218288662 4566

   مستجد االء محمد عبد المجيد محمد حامد 2680218218288606 4567

   مستجد هزهراء حمزه محمد ريشال 2680218218288601 4568

   مستجد امل سليمان محمد سليمان سالم 2680218218288612 4569

   مستجد امل منتصر حسن السيد رزق 2680218218288611 4570

   مستجد امل ياسر محمد يوسف حجاج 2680218218288661 4571

   مستجد امنيه ابراهيم العربى السعيد السحرى 2680218218288611 4572

   مستجد امنيه احمد المنشاوى على جاد 2680218218288111 4573

   مستجد ميره رضا عبداللطيف محمد ديابا 2680218218288611 4574

   مستجد اميره على عبدالدايم على محمد عاصى 2680218218288660 4575

   مستجد اميره محمد اسماعيل عامرى 2680218218288102 4576

   مستجد ره ناصرعبدالقوى محمد عسلامي 2680218218288661 4577

   مستجد سيد قرشمايمان ابراهيم ال 2680218218288011 4578

   مستجد ايمان حمدى مصطفى احمد شريف 2680218218288621 4579

   مستجد ايمان عبدالعظيم البيلى ابراهيم حموده 2680218218288686 4580

   مستجد حمد على سالمايمان عالء الدين م 2680218208288602 4581

   مستجد ىايه زكريا نور الدين محمد بيل 2680218218288661 4582

   مستجد ايه على اسماعيل على 2680218218288012 4583

   مستجد ايه فوزى عبدالعظيم على هجرس 2680218218288681 4584

   مستجد م عامرايه كمال سعد عبد الكري 2680218218288611 4585

   مستجد بسمه رضا ابوالفتوح المغناوى 2680218218288661 4586

   مستجد تغريد بكر بسيونى عبد الروف 2680218218288061 4587

   مستجد حبيبه يسرى ابو الحجاج حسن 2680218218288061 4588

   مستجد دنيا شوقى مسعد رزق مرسى 2680218218288066 4589

   مستجد ابراهيم احمدرنا على  2680218218288010 4590

   مستجد سارة ممدوح محمد ابراهيم حيدر 2680218218288661 4591

   مستجد ساره اسامه عبدالحى محمد مصطفى 2680218268288281 4592

   مستجد سلمى محمد اسماعيل سالم الصفطى 2680218218288600 4593

  الحاسـب االلـــى المادة:



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

  
 ت الثالثالفرقت  حضور طالباثكشف 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى ()االدارةالرياضيت
 (54جلنت )

 حبلـة القيــد ـــــــــــناالســ الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد سماح عثمان محمد عثمان غزالة 2680218218288006 4594

   مستجد ابو خديره محمد نجيب محمد سم 2680218218288086 4595

   مستجد سهام مصطفى عبد المنعم مصطفى نوير 2680218218288166 4596

   مستجد شروق السعيد محمد سافوح 2680218218288121 4597

   مستجد شروق مدحت فاروق عبدهللا ابومعبد 2680218218288001 4598

   مستجد مد رمضانشرين حمدى رمضان مح 2680218218288066 4599

   مستجد صباح حسن الحسينى حسن سالمه 2680218218288608 4600

   مستجد ستينه سمير عوض وهبه جاد هللاكر 2680218218288601 4601

   مستجد منه هللا السيد محمد خليل 2680218208288062 4602

   مستجد منى ناجى محمد احمد قوقع 2680218218288601 4603

   مستجد محمد ابراهيم محمد صابونمها  2680218218288060 4604

   ستجدم مها مفيد محمد السيد صيام 2680218218288120 4605

   مستجد مى ايهاب محمد عبد هللا زغلول 2680218218288612 4606

   مستجد ندى جمعه فتحى محمد 2680218218288001 4607

   مستجد شتابد المنعم محمد حسن ندى عبد المنعم ع 2680218218288011 4608

   مستجد ندى عماد محمود موسى الحمراوى 2680218208288011 4609

   مستجد ندى مصطفى محمد السيد ندا 2680218218288016 4610

   مستجد نرمين احمد ابراهيم محمد 2680218218288010 4611

   مستجد نغم سعيد محمد محمد الفكس 2680218218288616 4612

   مستجد نورا رضوان رضوان الشامى 2680218218288601 4613

   مستجد لبسيونىنورا وائل على محمد ا 2680218218288021 4614

   مستجد نورهان جابر منصور عطيه حامد 2680218218288000 4615

   مستجد نيره اشرف فاروق محمد ادريس 2680218218288061 4616

   مستجد عبدالواحد موسى نيره شعبان عبدالنبى 2680218218288108 4617

   دمستج هناء ابراهيم احمد احمد االحول 2680218218288606 4618

   مستجد وردة السيد منصور دسوقى الفران 2680218218288088 4619

   مستجد وفاء استفتاح احمد قنديل 2680218218288011 4620

   مستجد ىمدعبدالقادر القرضاووالء محروس مح 2680218218288010 4621

   مستجد ياسمين رضا فتوح محمود الشناوى 2680218208288008 4622

 
 
 
 

  اللـــىالحاسـب االمادة: 

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 الحظ/توقيع الم                                         -عدد الحضور :
 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الثالثت الفرقت  ور طالباثحضكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (55جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
ع الطبلت توقي

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   3من الخارج اسراء محمد صابر بسيونى 2680218218288101 4628

 

  الحاسـب االلـــىالمادة: 

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةطالبات الفرقة  حضوركشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالدراسى  الرياضي( الفصل)التدريب 

 (20جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابتسام احمد عبدالعزيز غالب 2710231211211661 4330

   مستجد اسراء احمد محمد محمد شاهين 2710231211211741 4331

   مستجد اسراء محمد حسن محمد حجازى 2710231211211643 4332

هاشماسراء محمد هاشم  2710231211211751 4333    مستجد 

   مستجد اسماء رجب ابواليزيد عبدالغنى شعبان 2710231211211557 4334

   مستجد اسماء عادل احمد عبد الحميد محمد 2710231211211616 4335

   مستجد اسماء عبد الحميد عطية محمود ابوعيد 2710231211211767 4336

ابوحالوهاسماء عزت مرسى حسن  2710231211211667 4337    مستجد 

   مستجد اسماء محمود على السيد يوسف 2710231211211631 4338

   مستجد اسماء نصر عبد السالم محمد هاشم 2710231211211611 4339

   مستجد االء عبد النبى محمود عيسوى منصور 2710231211211774 4340

الرحمناالء محمد عبد الفتاح السيد عبد  2710231211211615 4341    مستجد 

   مستجد امنية بسيونى محمد ابراهيم بسيونى 2710231211211603 4342

   مستجد اميره ابراهيم مصطفى ابراهيم فايد 2710231211211642 4343

   مستجد اميره على رمضان محمد عفيفى 2710231211211673 4344

   مستجد اميره محمد فاروق محمد على البيلى 2710231211211761 4345

   مستجد ايات مدحت ابراهيم عبد الغنى عمر البستاوى 2710231211211610 4346

   مستجد ايمان احمد محمد محمد الخواجه 2710231211211661 4347

   مستجد ايمان رمضان ابراهيم محمد حسين 2710231211211517 4348

عابدين ابو سيفايمان عبد السميع عبد المعطى  2710231211211646 4349    مستجد 

   مستجد ايمان فوزى حلمى عيسى العباسى 2710231211211565 4350

   مستجد ايمان وائل محمود عنانى اسماعيل 2710231211211575 4351

   مستجد ايناس على شهاوى القزعه 2710231211211630 4352

   مستجد ايه السيد جمعه عبدالقادر القلفاط 2710231211211732 4353

   مستجد ايه عبد المومن عبد السالم محمد الشهاوى 2710231211211641 4354

   مستجد ايه وحيد ابراهيم محمد فرج 2710231211211636 4355

   مستجد خلود سمير محمد عبد العزيز 2710231211211776 4356

   مستجد خلود محمود رضوان شلبى 2710231211211551 4357

   مستجد دعاء ابراهيم محمد توفيق ابراهيم العبد 2710231211211641 4358

   مستجد دعاء رمضان محمد السيد السقا 2710231211211631 4359

 التحليل الحركى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة كشف حضور طالبات الفرقة   
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى)التدريب الرياضي (

 (22)جلنة 

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد دميانه شوقى شكرى نجيب بسطا 2710231211211706 4360

   مستجد دنيا محمود عبد الرحيم حسن يوسف 2710231211211662 4361

سعد مرزوق دنيا وليد محمد 2710231211211761 4362    مستجد 

   مستجد رانيا عبدالعزيز محمود معوض 2710231211211624 4363

   مستجد رنا رشاد عبد المولى جبر حجازى 2710231211211601 4364

   مستجد روان عبد السالم عبد العزيز عبد الجواد السيد 2710231211211576 4365

عبد الواحد النباصى روان محمد ىوسف 2710231211211616 4366    مستجد 

   مستجد ريم صالح امين عبد اللطيف طايل 2710231211211734 4367

   مستجد ريهام عمرو فواد محمود عالم 2710231211211577 4368

   مستجد ساره الشحات عبدالقادر عبدالقادر بدوى 2710231211211606 4369

اسماعيل الجمالساره عادل ابراهيم  2710231211211560 4370    مستجد 

   مستجد ساره عادل محمد البسيونى ابو شعيشع 2710231211211633 4371

   مستجد سالى السيد محمد احمد اسماعيل عمر 2710231211211647 4372

   مستجد سلمى ايمن فتحى الصاوى العادلى 2710231211211561 4373

موسىسلمى محمد احمد بدر  2710231211211711 4374    مستجد 

   مستجد سلمى هانى سعد هللا ابراهيم يوسف 2710231211211736 4375

   مستجد سهيله عبد القادر حسن حسن حجازى 2710231211211501 4376

   مستجد شروق حاتم عبد الغنى الششتاوى 2710231211211660 4377

   مستجد شمس سعد عبد الهادى عبدالفتاح مناع 2710231211211576 4378

   مستجد شيماء على محمد اسماعيل عبدالوهاب 2710231211211666 4379

   مستجد عبير عمر البيلى محمد عبد هللا 2710231211211546 4380

   مستجد فاطمة صديق عبد الحميد محمد الشافعى 2710231211211637 4381

   مستجد فاطمة على محمد حسين موسى 2710231211211627 4382

   مستجد فيفى رجب ابراهيم احمد الراعى 2710231211211561 4383

   مستجد لينه خالد يوسف على االجاوى 2710231211211745 4384

   مستجد مرام حسن محمد حسن الطوخى 2710231211211506 4385

   مستجد مريم اشرف عزيز حنا 2710231211211711 4386

احمد محمد اسماعيلمريم محمد  2710231211211762 4387    مستجد 

   مستجد منار رضا عبدالمنعم ابوهبره 2710231211211652 4388

   مستجد منة هللا خالد محمد محمود عويضه 2710231211211733 4389

 
 
 
 

 التحليل الحركى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة كشف حضور طالبات الفرقة 
 م0202/0200اجلامعى للعام  -الفصل الدراسى الثانى)التدريب الرياضي (

 (23جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد منى احمد عبدالحميد زايد 2710231211211612 4390

   مستجد منى محمد احمد رجب احمد 2710231211211727 4391

   مستجد منى مهدى محمد ابراهيم الشيخ 2710231211211500 4392

   مستجد مى محمد عبد المولى يونس الشيخ 2710231211211645 4393

   مستجد ندى خالد محمدى احمد الكبير 2710231211211764 4394

   مستجد ندى سيداحمد محمد ابومجد 2710231211211764 4395

محمد الحشاش ندى محمد عبدالحق 2710231211211765 4396    مستجد 

   مستجد ندى مسعد محمد حسن شهاب 2710231211211624 4397

   مستجد نرمين حماده عبد السميع احمد حسن حماد 2710231211211716 4398

   مستجد نهى محمد عبد القادر حمزه عون 2710231211211664 4399

   مستجد نهى محمد محمد شحاته عوض 2710231211211564 4400

   مستجد نور الهدى محمد ابراهيم عبدالفتاح 2710231211211726 4401

   مستجد نورهان ماهر السعيد محمد غنيم 2710231211211676 4402

   مستجد نورهان ماهر عمر قرع 2710231211211641 4403

   مستجد نورهان محمد محمد احمد العفيفى 2710231211211676 4404

   مستجد نيفين عبدالباسط احمد محمد 2710231211211712 4405

   مستجد هانم محمد عبد الغفار عبده 2710231211211636 4406

   مستجد هايدى ماهر فتحى على 2710231211211606 4407

   مستجد هبه ابراهيم عبد السالم محمد العشماوى 2710231211211546 4408

   مستجد هبه شعبان عبدالتواب محمد سعد 2710231211211751 4409

   مستجد هبه محمد فكرى محمد شكر 2710231211211656 4410

   مستجد هبه مصطفى ابراهيم محمد عبدهللا 2710231211211636 4411

4412 
 مستجد هند حسنى ابوالمجد ابراهيم االشوح 2710231201211521

 مستجد
  

 
  

  

 التحليل الحركى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةكشف حضور طالبات الفرقة 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى)التدريب الرياضي (

 (20جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابتسام احمد عبدالعزيز غالب 2710231211211661 4330

   مستجد اسراء احمد محمد محمد شاهين 2710231211211741 4331

   مستجد اسراء محمد حسن محمد حجازى 2710231211211643 4332

4333 
   مستجد اسراء محمد هاشم هاشم 2710231211211751

شعبان اسماء رجب ابواليزيد عبدالغنى 2710231211211557 4334    مستجد 

   مستجد اسماء عادل احمد عبد الحميد محمد 2710231211211616 4335

   مستجد اسماء عبد الحميد عطية محمود ابوعيد 2710231211211767 4336

   مستجد اسماء عزت مرسى حسن ابوحالوه 2710231211211667 4337

   مستجد اسماء محمود على السيد يوسف 2710231211211631 4338

   مستجد اسماء نصر عبد السالم محمد هاشم 2710231211211611 4339

   مستجد االء عبد النبى محمود عيسوى منصور 2710231211211774 4340

   مستجد االء محمد عبد الفتاح السيد عبد الرحمن 2710231211211615 4341

بسيونىامنية بسيونى محمد ابراهيم  2710231211211603 4342    مستجد 

   مستجد اميره ابراهيم مصطفى ابراهيم فايد 2710231211211642 4343

   مستجد اميره على رمضان محمد عفيفى 2710231211211673 4344

   مستجد اميره محمد فاروق محمد على البيلى 2710231211211761 4345

البستاوىايات مدحت ابراهيم عبد الغنى عمر  2710231211211610 4346    مستجد 

   مستجد ايمان احمد محمد محمد الخواجه 2710231211211661 4347

   مستجد ايمان رمضان ابراهيم محمد حسين 2710231211211517 4348

   مستجد ايمان عبد السميع عبد المعطى عابدين ابو سيف 2710231211211646 4349

العباسىايمان فوزى حلمى عيسى  2710231211211565 4350    مستجد 

   مستجد ايمان وائل محمود عنانى اسماعيل 2710231211211575 4351

   مستجد ايناس على شهاوى القزعه 2710231211211630 4352

   مستجد ايه السيد جمعه عبدالقادر القلفاط 2710231211211732 4353

الشهاوىايه عبد المومن عبد السالم محمد  2710231211211641 4354    مستجد 

   مستجد ايه وحيد ابراهيم محمد فرج 2710231211211636 4355

   مستجد خلود سمير محمد عبد العزيز 2710231211211776 4356

   مستجد خلود محمود رضوان شلبى 2710231211211551 4357

   مستجد دعاء ابراهيم محمد توفيق ابراهيم العبد 2710231211211641 4358

   مستجد دعاء رمضان محمد السيد السقا 2710231211211631 4359

 سيكولوجية المنافسات الرياضية المادة :

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة كشف حضور طالبات الفرقة   
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى)التدريب الرياضي (

 (22جلنة )

 القيــدحبلـة  االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد دميانه شوقى شكرى نجيب بسطا 2710231211211706 4360

   مستجد دنيا محمود عبد الرحيم حسن يوسف 2710231211211662 4361

   مستجد دنيا وليد محمد سعد مرزوق 2710231211211761 4362

   مستجد رانيا عبدالعزيز محمود معوض 2710231211211624 4363

   مستجد رنا رشاد عبد المولى جبر حجازى 2710231211211601 4364

   مستجد روان عبد السالم عبد العزيز عبد الجواد السيد 2710231211211576 4365

   مستجد روان محمد ىوسف عبد الواحد النباصى 2710231211211616 4366

   مستجد ريم صالح امين عبد اللطيف طايل 2710231211211734 4367

   مستجد ريهام عمرو فواد محمود عالم 2710231211211577 4368

   مستجد ساره الشحات عبدالقادر عبدالقادر بدوى 2710231211211606 4369

   مستجد ساره عادل ابراهيم اسماعيل الجمال 2710231211211560 4370

   مستجد ساره عادل محمد البسيونى ابو شعيشع 2710231211211633 4371

   مستجد سالى السيد محمد احمد اسماعيل عمر 2710231211211647 4372

   مستجد سلمى ايمن فتحى الصاوى العادلى 2710231211211561 4373

   مستجد سلمى محمد احمد بدر موسى 2710231211211711 4374

   مستجد سلمى هانى سعد هللا ابراهيم يوسف 2710231211211736 4375

   مستجد سهيله عبد القادر حسن حسن حجازى 2710231211211501 4376

   مستجد شروق حاتم عبد الغنى الششتاوى 2710231211211660 4377

   مستجد شمس سعد عبد الهادى عبدالفتاح مناع 2710231211211576 4378

   مستجد شيماء على محمد اسماعيل عبدالوهاب 2710231211211666 4379

   مستجد عبير عمر البيلى محمد عبد هللا 2710231211211546 4380

   مستجد فاطمة صديق عبد الحميد محمد الشافعى 2710231211211637 4381

   مستجد فاطمة على محمد حسين موسى 2710231211211627 4382

   مستجد فيفى رجب ابراهيم احمد الراعى 2710231211211561 4383

   مستجد لينه خالد يوسف على االجاوى 2710231211211745 4384

   مستجد مرام حسن محمد حسن الطوخى 2710231211211506 4385

   مستجد مريم اشرف عزيز حنا 2710231211211711 4386

محمد اسماعيلمريم محمد احمد  2710231211211762 4387    مستجد 

   مستجد منار رضا عبدالمنعم ابوهبره 2710231211211652 4388

   مستجد منة هللا خالد محمد محمود عويضه 2710231211211733 4389

 
 
 
 

 سيكولوجية المنافسات الرياضية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة كشف حضور طالبات الفرقة 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )التدريب الرياضي (

 (23جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد منى احمد عبدالحميد زايد 2710231211211612 4390

   مستجد منى محمد احمد رجب احمد 2710231211211727 4391

   مستجد منى مهدى محمد ابراهيم الشيخ 2710231211211500 4392

   مستجد مى محمد عبد المولى يونس الشيخ 2710231211211645 4393

   مستجد ندى خالد محمدى احمد الكبير 2710231211211764 4394

   مستجد ندى سيداحمد محمد ابومجد 2710231211211764 4395

   مستجد ندى محمد عبدالحق محمد الحشاش 2710231211211765 4396

   مستجد ندى مسعد محمد حسن شهاب 2710231211211624 4397

   مستجد نرمين حماده عبد السميع احمد حسن حماد 2710231211211716 4398

   مستجد نهى محمد عبد القادر حمزه عون 2710231211211664 4399

شحاته عوض نهى محمد محمد 2710231211211564 4400    مستجد 

   مستجد نور الهدى محمد ابراهيم عبدالفتاح 2710231211211726 4401

   مستجد نورهان ماهر السعيد محمد غنيم 2710231211211676 4402

   مستجد نورهان ماهر عمر قرع 2710231211211641 4403

   مستجد نورهان محمد محمد احمد العفيفى 2710231211211676 4404

   مستجد نيفين عبدالباسط احمد محمد 2710231211211712 4405

   مستجد هانم محمد عبد الغفار عبده 2710231211211636 4406

   مستجد هايدى ماهر فتحى على 2710231211211606 4407

   مستجد هبه ابراهيم عبد السالم محمد العشماوى 2710231211211546 4408

   مستجد هبه شعبان عبدالتواب محمد سعد 2710231211211751 4409

   مستجد هبه محمد فكرى محمد شكر 2710231211211656 4410

   مستجد هبه مصطفى ابراهيم محمد عبدهللا 2710231211211636 4411

   مستجد هند حسنى ابوالمجد ابراهيم االشوح 2710231201211521 4412

 
  

 

  

 سيكولوجية المنافسات الرياضية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةكشف حضور طالبات الفرقة 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى)التدريب الرياضي (

 (20جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابتسام احمد عبدالعزيز غالب 2710231211211661 4330

   مستجد اسراء احمد محمد محمد شاهين 2710231211211741 4331

   مستجد اسراء محمد حسن محمد حجازى 2710231211211643 4332

   مستجد اسراء محمد هاشم هاشم 2710231211211751 4333

شعبان اسماء رجب ابواليزيد عبدالغنى 2710231211211557 4334    مستجد 

   مستجد اسماء عادل احمد عبد الحميد محمد 2710231211211616 4335

   مستجد اسماء عبد الحميد عطية محمود ابوعيد 2710231211211767 4336

   مستجد اسماء عزت مرسى حسن ابوحالوه 2710231211211667 4337

   مستجد اسماء محمود على السيد يوسف 2710231211211631 4338

   مستجد اسماء نصر عبد السالم محمد هاشم 2710231211211611 4339

   مستجد االء عبد النبى محمود عيسوى منصور 2710231211211774 4340

   مستجد االء محمد عبد الفتاح السيد عبد الرحمن 2710231211211615 4341

بسيونىامنية بسيونى محمد ابراهيم  2710231211211603 4342    مستجد 

   مستجد اميره ابراهيم مصطفى ابراهيم فايد 2710231211211642 4343

   مستجد اميره على رمضان محمد عفيفى 2710231211211673 4344

   مستجد اميره محمد فاروق محمد على البيلى 2710231211211761 4345

البستاوىايات مدحت ابراهيم عبد الغنى عمر  2710231211211610 4346    مستجد 

   مستجد ايمان احمد محمد محمد الخواجه 2710231211211661 4347

   مستجد ايمان رمضان ابراهيم محمد حسين 2710231211211517 4348

   مستجد ايمان عبد السميع عبد المعطى عابدين ابو سيف 2710231211211646 4349

العباسىايمان فوزى حلمى عيسى  2710231211211565 4350    مستجد 

   مستجد ايمان وائل محمود عنانى اسماعيل 2710231211211575 4351

   مستجد ايناس على شهاوى القزعه 2710231211211630 4352

   مستجد ايه السيد جمعه عبدالقادر القلفاط 2710231211211732 4353

الشهاوىايه عبد المومن عبد السالم محمد  2710231211211641 4354    مستجد 

   مستجد ايه وحيد ابراهيم محمد فرج 2710231211211636 4355

   مستجد خلود سمير محمد عبد العزيز 2710231211211776 4356

   مستجد خلود محمود رضوان شلبى 2710231211211551 4357

   مستجد دعاء ابراهيم محمد توفيق ابراهيم العبد 2710231211211641 4358

   مستجد دعاء رمضان محمد السيد السقا 2710231211211631 4359

 االصابات واالسعافات االولية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة كشف حضور طالبات الفرقة   
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى)التدريب الرياضي (

 (22جلنة )

 القيــدحبلـة  االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد دميانه شوقى شكرى نجيب بسطا 2710231211211706 4360

   مستجد دنيا محمود عبد الرحيم حسن يوسف 2710231211211662 4361

   مستجد دنيا وليد محمد سعد مرزوق 2710231211211761 4362

   مستجد رانيا عبدالعزيز محمود معوض 2710231211211624 4363

   مستجد رنا رشاد عبد المولى جبر حجازى 2710231211211601 4364

   مستجد روان عبد السالم عبد العزيز عبد الجواد السيد 2710231211211576 4365

   مستجد روان محمد ىوسف عبد الواحد النباصى 2710231211211616 4366

   مستجد ريم صالح امين عبد اللطيف طايل 2710231211211734 4367

   مستجد ريهام عمرو فواد محمود عالم 2710231211211577 4368

   مستجد ساره الشحات عبدالقادر عبدالقادر بدوى 2710231211211606 4369

   مستجد ساره عادل ابراهيم اسماعيل الجمال 2710231211211560 4370

   مستجد ساره عادل محمد البسيونى ابو شعيشع 2710231211211633 4371

   مستجد سالى السيد محمد احمد اسماعيل عمر 2710231211211647 4372

   مستجد سلمى ايمن فتحى الصاوى العادلى 2710231211211561 4373

   مستجد سلمى محمد احمد بدر موسى 2710231211211711 4374

   مستجد سلمى هانى سعد هللا ابراهيم يوسف 2710231211211736 4375

   مستجد سهيله عبد القادر حسن حسن حجازى 2710231211211501 4376

   مستجد شروق حاتم عبد الغنى الششتاوى 2710231211211660 4377

   مستجد شمس سعد عبد الهادى عبدالفتاح مناع 2710231211211576 4378

   مستجد شيماء على محمد اسماعيل عبدالوهاب 2710231211211666 4379

   مستجد عبير عمر البيلى محمد عبد هللا 2710231211211546 4380

   مستجد فاطمة صديق عبد الحميد محمد الشافعى 2710231211211637 4381

   مستجد فاطمة على محمد حسين موسى 2710231211211627 4382

   مستجد فيفى رجب ابراهيم احمد الراعى 2710231211211561 4383

   مستجد لينه خالد يوسف على االجاوى 2710231211211745 4384

   مستجد مرام حسن محمد حسن الطوخى 2710231211211506 4385

   مستجد مريم اشرف عزيز حنا 2710231211211711 4386

محمد اسماعيلمريم محمد احمد  2710231211211762 4387    مستجد 

   مستجد منار رضا عبدالمنعم ابوهبره 2710231211211652 4388

   مستجد منة هللا خالد محمد محمود عويضه 2710231211211733 4389

 
 
 
 

 االصابات واالسعافات االولية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة كشف حضور طالبات الفرقة 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )التدريب الرياضي (

 (23جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد منى احمد عبدالحميد زايد 2710231211211612 4390

   مستجد منى محمد احمد رجب احمد 2710231211211727 4391

   مستجد منى مهدى محمد ابراهيم الشيخ 2710231211211500 4392

   مستجد مى محمد عبد المولى يونس الشيخ 2710231211211645 4393

   مستجد ندى خالد محمدى احمد الكبير 2710231211211764 4394

   مستجد ندى سيداحمد محمد ابومجد 2710231211211764 4395

   مستجد ندى محمد عبدالحق محمد الحشاش 2710231211211765 4396

   مستجد ندى مسعد محمد حسن شهاب 2710231211211624 4397

   مستجد نرمين حماده عبد السميع احمد حسن حماد 2710231211211716 4398

   مستجد نهى محمد عبد القادر حمزه عون 2710231211211664 4399

شحاته عوض نهى محمد محمد 2710231211211564 4400    مستجد 

   مستجد نور الهدى محمد ابراهيم عبدالفتاح 2710231211211726 4401

   مستجد نورهان ماهر السعيد محمد غنيم 2710231211211676 4402

   مستجد نورهان ماهر عمر قرع 2710231211211641 4403

   مستجد نورهان محمد محمد احمد العفيفى 2710231211211676 4404

   مستجد نيفين عبدالباسط احمد محمد 2710231211211712 4405

   مستجد هانم محمد عبد الغفار عبده 2710231211211636 4406

   مستجد هايدى ماهر فتحى على 2710231211211606 4407

   مستجد هبه ابراهيم عبد السالم محمد العشماوى 2710231211211546 4408

   مستجد هبه شعبان عبدالتواب محمد سعد 2710231211211751 4409

   مستجد هبه محمد فكرى محمد شكر 2710231211211656 4410

   مستجد هبه مصطفى ابراهيم محمد عبدهللا 2710231211211636 4411

   مستجد هند حسنى ابوالمجد ابراهيم االشوح 2710231201211521 4412

 
  

 

  

 االصابات واالسعافات االولية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةكشف حضور طالبات الفرقة 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى)التدريب الرياضي (

 (20جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابتسام احمد عبدالعزيز غالب 2710231211211661 4330

   مستجد اسراء احمد محمد محمد شاهين 2710231211211741 4331

   مستجد اسراء محمد حسن محمد حجازى 2710231211211643 4332

   مستجد اسراء محمد هاشم هاشم 2710231211211751 4333

شعبان اسماء رجب ابواليزيد عبدالغنى 2710231211211557 4334    مستجد 

   مستجد اسماء عادل احمد عبد الحميد محمد 2710231211211616 4335

   مستجد اسماء عبد الحميد عطية محمود ابوعيد 2710231211211767 4336

   مستجد اسماء عزت مرسى حسن ابوحالوه 2710231211211667 4337

   مستجد اسماء محمود على السيد يوسف 2710231211211631 4338

   مستجد اسماء نصر عبد السالم محمد هاشم 2710231211211611 4339

   مستجد االء عبد النبى محمود عيسوى منصور 2710231211211774 4340

   مستجد االء محمد عبد الفتاح السيد عبد الرحمن 2710231211211615 4341

بسيونىامنية بسيونى محمد ابراهيم  2710231211211603 4342    مستجد 

   مستجد اميره ابراهيم مصطفى ابراهيم فايد 2710231211211642 4343

   مستجد اميره على رمضان محمد عفيفى 2710231211211673 4344

   مستجد اميره محمد فاروق محمد على البيلى 2710231211211761 4345

البستاوىايات مدحت ابراهيم عبد الغنى عمر  2710231211211610 4346    مستجد 

   مستجد ايمان احمد محمد محمد الخواجه 2710231211211661 4347

   مستجد ايمان رمضان ابراهيم محمد حسين 2710231211211517 4348

   مستجد ايمان عبد السميع عبد المعطى عابدين ابو سيف 2710231211211646 4349

العباسىايمان فوزى حلمى عيسى  2710231211211565 4350    مستجد 

   مستجد ايمان وائل محمود عنانى اسماعيل 2710231211211575 4351

   مستجد ايناس على شهاوى القزعه 2710231211211630 4352

   مستجد ايه السيد جمعه عبدالقادر القلفاط 2710231211211732 4353

الشهاوىايه عبد المومن عبد السالم محمد  2710231211211641 4354    مستجد 

   مستجد ايه وحيد ابراهيم محمد فرج 2710231211211636 4355

   مستجد خلود سمير محمد عبد العزيز 2710231211211776 4356

   مستجد خلود محمود رضوان شلبى 2710231211211551 4357

   مستجد دعاء ابراهيم محمد توفيق ابراهيم العبد 2710231211211641 4358

   مستجد دعاء رمضان محمد السيد السقا 2710231211211631 4359

 (2تدريب رياضة التخصص) المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة كشف حضور طالبات الفرقة   
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى)التدريب الرياضي (

 (22جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد دميانه شوقى شكرى نجيب بسطا 2710231211211706 4360

   مستجد دنيا محمود عبد الرحيم حسن يوسف 2710231211211662 4361

   مستجد دنيا وليد محمد سعد مرزوق 2710231211211761 4362

عبدالعزيز محمود معوضرانيا  2710231211211624 4363    مستجد 

   مستجد رنا رشاد عبد المولى جبر حجازى 2710231211211601 4364

   مستجد روان عبد السالم عبد العزيز عبد الجواد السيد 2710231211211576 4365

   مستجد روان محمد ىوسف عبد الواحد النباصى 2710231211211616 4366

صالح امين عبد اللطيف طايل ريم 2710231211211734 4367    مستجد 

   مستجد ريهام عمرو فواد محمود عالم 2710231211211577 4368

   مستجد ساره الشحات عبدالقادر عبدالقادر بدوى 2710231211211606 4369

   مستجد ساره عادل ابراهيم اسماعيل الجمال 2710231211211560 4370

   مستجد ساره عادل محمد البسيونى ابو شعيشع 2710231211211633 4371

   مستجد سالى السيد محمد احمد اسماعيل عمر 2710231211211647 4372

   مستجد سلمى ايمن فتحى الصاوى العادلى 2710231211211561 4373

   مستجد سلمى محمد احمد بدر موسى 2710231211211711 4374

سعد هللا ابراهيم يوسف سلمى هانى 2710231211211736 4375    مستجد 

   مستجد سهيله عبد القادر حسن حسن حجازى 2710231211211501 4376

   مستجد شروق حاتم عبد الغنى الششتاوى 2710231211211660 4377

   مستجد شمس سعد عبد الهادى عبدالفتاح مناع 2710231211211576 4378

   مستجد شيماء على محمد اسماعيل عبدالوهاب 2710231211211666 4379

   مستجد عبير عمر البيلى محمد عبد هللا 2710231211211546 4380

   مستجد فاطمة صديق عبد الحميد محمد الشافعى 2710231211211637 4381

   مستجد فاطمة على محمد حسين موسى 2710231211211627 4382

رجب ابراهيم احمد الراعى فيفى 2710231211211561 4383    مستجد 

   مستجد لينه خالد يوسف على االجاوى 2710231211211745 4384

   مستجد مرام حسن محمد حسن الطوخى 2710231211211506 4385

   مستجد مريم اشرف عزيز حنا 2710231211211711 4386

   مستجد مريم محمد احمد محمد اسماعيل 2710231211211762 4387

   مستجد منار رضا عبدالمنعم ابوهبره 2710231211211652 4388

   مستجد منة هللا خالد محمد محمود عويضه 2710231211211733 4389

 
 
 
 

 (2)التخصص تدريب رياضة  المادة:

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة كشف حضور طالبات الفرقة 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى)التدريب الرياضي (

 (23جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد منى احمد عبدالحميد زايد 2710231211211612 4390

   مستجد منى محمد احمد رجب احمد 2710231211211727 4391

ابراهيم الشيخمنى مهدى محمد  2710231211211500 4392    مستجد 

   مستجد مى محمد عبد المولى يونس الشيخ 2710231211211645 4393

   مستجد ندى خالد محمدى احمد الكبير 2710231211211764 4394

   مستجد ندى سيداحمد محمد ابومجد 2710231211211764 4395

   مستجد ندى محمد عبدالحق محمد الحشاش 2710231211211765 4396

   مستجد ندى مسعد محمد حسن شهاب 2710231211211624 4397

   مستجد نرمين حماده عبد السميع احمد حسن حماد 2710231211211716 4398

   مستجد نهى محمد عبد القادر حمزه عون 2710231211211664 4399

   مستجد نهى محمد محمد شحاته عوض 2710231211211564 4400

   مستجد نور الهدى محمد ابراهيم عبدالفتاح 2710231211211726 4401

   مستجد نورهان ماهر السعيد محمد غنيم 2710231211211676 4402

   مستجد نورهان ماهر عمر قرع 2710231211211641 4403

   مستجد نورهان محمد محمد احمد العفيفى 2710231211211676 4404

   مستجد نيفين عبدالباسط احمد محمد 2710231211211712 4405

   مستجد هانم محمد عبد الغفار عبده 2710231211211636 4406

   مستجد هايدى ماهر فتحى على 2710231211211606 4407

   مستجد هبه ابراهيم عبد السالم محمد العشماوى 2710231211211546 4408

محمد سعد هبه شعبان عبدالتواب 2710231211211751 4409    مستجد 

   مستجد هبه محمد فكرى محمد شكر 2710231211211656 4410

   مستجد هبه مصطفى ابراهيم محمد عبدهللا 2710231211211636 4411

   مستجد هند حسنى ابوالمجد ابراهيم االشوح 2710231201211521 4412

 
  

  

 (2تدريب رياضة التخصص) المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 
 

 حضور طالبات الفرقة الثالثة شعبة التدريب الرياضى  كشف

 م0202/0200الفصل الدراسى االول للعام اجلامعى  
      

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد
 توقيع الطالب بالتسليم توقيع الطالب باالستالم

   مستجد نورهان محمد محمد احمد العفيفى 2710231211211676 4403

   مستجد نور الهدى محمد ابراهيم عبدالفتاح 2710231211211726 4400

   مستجد نورهان ماهر عمر قرع 2710231211211641 4402

   مستجد منار رضا عبدالمنعم ابوهبره 2710231211211652 4387

   مستجد هايدى ماهر فتحى على 2710231211211606 4406

   مستجد فاطمة على محمد حسين موسى 2710231211211627 4381

   مستجد اسراء احمد محمد محمد شاهين 2710231211211741 4330

   مستجد ايناس على شهاوى القزعه 2710231211211630 4351

   مستجد اسماء عادل احمد عبد الحميد محمد 2710231211211616 4334

يوسفاسماء محمود على السيد  2710231211211631 4337    مستجد 

   مستجد اسماء عزت مرسى حسن ابوحالوه 2710231211211667 4336

   مستجد ابتسام احمد عبدالعزيز غالب 2710231211211661 4329

   مستجد نهى محمد محمد شحاته عوض 2710231211211564 4399

   مستجد هبه مصطفى ابراهيم محمد عبدهللا 2710231211211636 4410

   مستجد هبه محمد فكرى محمد شكر 2710231211211656 4409

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حضور طالبات الفرقة الثالثة شعبة التدريب الرياضى كشف

( 2تدريب رياضة التخصص ) -المادة :
 الكرة الطائرة()

) 

(   2تدريب رياضة التخصص ) -المادة :
 التايكوندو()

) 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 م0202/0200الفصل الدراسى االول للعام اجلامعى  
      

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد
 توقيع الطالب بالتسليم توقيع الطالب باالستالم

   مستجد منة هللا خالد محمد محمود عويضه 2710231211211733 4388

   مستجد االء محمد عبد الفتاح السيد عبد الرحمن 2710231211211615 4340

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(   2تدريب رياضة التخصص ) -المادة : حضور طالبات الفرقة الثالثة  كشف
 المبارزة () 

) 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 م0202/0200الفصل الدراسى االول للعام اجلامعى  -شعبة التدريب الرياضى 

      

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد
 توقيع الطالب بالتسليم توقيع الطالب باالستالم

   مستجد مى محمد عبد المولى يونس الشيخ 2710231211211645 4392

   مستجد شمس سعد عبد الهادى عبدالفتاح مناع 2710231211211576 4377

   مستجد ريم صالح امين عبد اللطيف طايل 2710231211211734 4366

   مستجد هبه ابراهيم عبد السالم محمد العشماوى 2710231211211546 4407

   مستجد سلمى هانى سعد هللا ابراهيم يوسف 2710231211211736 4374

   مستجد سالى السيد محمد احمد اسماعيل عمر 2710231211211647 4371

   مستجد ساره عادل ابراهيم اسماعيل الجمال 2710231211211560 4369

   مستجد اسماء نصر عبد السالم محمد هاشم 2710231211211611 4338

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(   2تدريب رياضة التخصص ) -المادة : 

 ( تنس الطاولة ) 
) 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 حضور طالبات الفرقة الثالثة شعبة التدريب الرياضى  كشف

 م0202/0200الفصل الدراسى االول للعام اجلامعى  
      

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد
 توقيع الطالب بالتسليم باالستالمتوقيع الطالب 

   مستجد روان عبد السالم عبد العزيز عبد الجواد السيد 2710231211211576 4364

   مستجد ريهام عمرو فواد محمود عالم 2710231211211577 4367

   مستجد منى محمد احمد رجب احمد 2710231211211727 4390

   مستجد مرام حسن محمد حسن الطوخى 2710231211211506 4384

   مستجد منى مهدى محمد ابراهيم الشيخ 2710231211211500 4391

   مستجد مريم اشرف عزيز حنا 2710231211211711 4385

   مستجد فيفى رجب ابراهيم احمد الراعى 2710231211211561 4382

   مستجد ندى سيداحمد محمد ابومجد 2710231211211764 4394

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حضور طالبات الفرقة الثالثة كشف
 م0202/0200الفصل الدراسى االول للعام اجلامعى  -شعبة التدريب الرياضى 

      

(   2تدريب رياضة التخصص ) -المادة :
 ( تنس أرضي   ) 

) 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطالب 
 باالستالم

 توقيع الطالب بالتسليم

   مستجد عبير عمر البيلى محمد عبد هللا 2710231211211546 4379

   مستجد دنيا وليد محمد سعد مرزوق 2710231211211761 4361

   مستجد ندى خالد محمدى احمد الكبير 2710231211211764 4393

اسماعيل ايمان وائل محمود عنانى 2710231211211575 4350    مستجد 

   مستجد اسراء محمد هاشم هاشم 2710231211211751 4332

   مستجد االء عبد النبى محمود عيسوى منصور 2710231211211774 4339

   مستجد ايمان عبد السميع عبد المعطى عابدين ابو سيف 2710231211211646 4348

العادلىسلمى ايمن فتحى الصاوى  2710231211211561 4372    مستجد 

   مستجد ساره الشحات عبدالقادر عبدالقادر بدوى 2710231211211606 4368

   مستجد ساره عادل محمد البسيونى ابو شعيشع 2710231211211633 4370

   مستجد نهى محمد عبد القادر حمزه عون 2710231211211664 4398

   مستجد سلمى محمد احمد بدر موسى 2710231211211711 4373

   مستجد هند حسنى ابوالمجد ابراهيم االشوح 2710231201211521 4411

   مستجد سهيله عبد القادر حسن حسن حجازى 2710231211211501 4375

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حضور طالبات الفرقة الثالثة  كشف
 م0202/0200شعبة التدريب الرياضى الفصل الدراسى االول للعام اجلامعى 

      

(   2تدريب رياضة التخصص ) -المادة :
 ( الكاراتيـه   ) 

) 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطالب 
 باالستالم

 توقيع الطالب بالتسليم

   مستجد دنيا محمود عبد الرحيم حسن يوسف 2710231211211662 4360

رمضان محمد السيد السقادعاء  2710231211211631 4358    مستجد 

   مستجد روان محمد ىوسف عبد الواحد النباصى 2710231211211616 4365

   مستجد نيفين عبدالباسط احمد محمد 2710231211211712 4404

   مستجد نرمين حماده عبد السميع احمد حسن حماد 2710231211211716 4397

السعيد محمد غنيمنورهان ماهر  2710231211211676 4401    مستجد 

   مستجد هانم محمد عبد الغفار عبده 2710231211211636 4405

   مستجد هبه شعبان عبدالتواب محمد سعد 2710231211211751 4408

   مستجد منى احمد عبدالحميد زايد 2710231211211612 4389

   مستجد مريم محمد احمد محمد اسماعيل 2710231211211762 4386

   مستجد خلود محمود رضوان شلبى 2710231211211551 4356

   مستجد خلود سمير محمد عبد العزيز 2710231211211776 4355

   مستجد فاطمة صديق عبد الحميد محمد الشافعى 2710231211211637 4380

   مستجد اسماء رجب ابواليزيد عبدالغنى شعبان 2710231211211557 4333

   مستجد ايه السيد جمعه عبدالقادر القلفاط 2710231211211732 4352

   مستجد ايمان رمضان ابراهيم محمد حسين 2710231211211517 4347

   مستجد ايات مدحت ابراهيم عبد الغنى عمر البستاوى 2710231211211610 4345

   مستجد اسماء عبد الحميد عطية محمود ابوعيد 2710231211211767 4335

   مستجد ايه عبد المومن عبد السالم محمد الشهاوى 2710231211211641 4353

   مستجد اميره على رمضان محمد عفيفى 2710231211211673 4343

   مستجد اميره ابراهيم مصطفى ابراهيم فايد 2710231211211642 4342

   مستجد ندى محمد عبدالحق محمد الحشاش 2710231211211765 4395

   مستجد شيماء على محمد اسماعيل عبدالوهاب 2710231211211666 4378

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حضور طالبات الفرقة الثالثة شعبة التدريب الرياضى  كشف

 م0202/0200الفصل الدراسى االول للعام اجلامعى  

(   2تدريب رياضة التخصص ) -المادة :
 ( العاب القوى   ) 

) 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

      

 االكبديمي الرقن  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطالب 
 باالستالم

 توقيع الطالب بالتسليم

   مستجد دميانه شوقى شكرى نجيب بسطا 2710231211211706 4359

   مستجد شروق حاتم عبد الغنى الششتاوى 2710231211211660 4376

   مستجد اسراء محمد حسن محمد حجازى 2710231211211643 4331

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حضور طالبات الفرقة الثالثة شعبة التدريب الرياضى  كشف

 م0202/0200الفصل الدراسى االول للعام اجلامعى  
      

 توقيع الطالب بالتسليمتوقيع الطالب حبلـة  ن ــــــــاالس الرقن االكبديمي  م

(   2تدريب رياضة التخصص ) -المادة :
 ( السباحة   ) 

) 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 باالستالم القيــد

   مستجد رانيا عبدالعزيز محمود معوض 2710231211211624 4362

   مستجد رنا رشاد عبد المولى جبر حجازى 2710231211211601 4363

   مستجد دعاء ابراهيم محمد توفيق ابراهيم العبد 2710231211211641 4357

   مستجد ندى مسعد محمد حسن شهاب 2710231211211624 4396

   مستجد ايه وحيد ابراهيم محمد فرج 2710231211211636 4354

   مستجد امنية بسيونى محمد ابراهيم بسيونى 2710231211211603 4341

   مستجد اميره محمد فاروق محمد على البيلى 2710231211211761 4344

محمد الخواجهايمان احمد محمد  2710231211211661 4346    مستجد 

   مستجد ايمان فوزى حلمى عيسى العباسى 2710231211211565 4349

   مستجد لينه خالد يوسف على االجاوى 2710231211211745 4383

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثةكشف حضور طالبات الفرقة 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الدراسى الثانىالفصل )التدريب الرياضي (

 (20جلنة )
توقيع الطبلت توقيع الطبلت حبلـة  االســـــــــــــن الرقن الكــودى م

 الحاسب االلـى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ثبلتسلين ثبلتسلين القيــد

   مستجد ابتسام احمد عبدالعزيز غالب 2710231211211661 4330

   مستجد اسراء احمد محمد محمد شاهين 2710231211211741 4331

   مستجد اسراء محمد حسن محمد حجازى 2710231211211643 4332

   مستجد اسراء محمد هاشم هاشم 2710231211211751 4333

   مستجد اسماء رجب ابواليزيد عبدالغنى شعبان 2710231211211557 4334

   مستجد اسماء عادل احمد عبد الحميد محمد 2710231211211616 4335

   مستجد اسماء عبد الحميد عطية محمود ابوعيد 2710231211211767 4336

   مستجد اسماء عزت مرسى حسن ابوحالوه 2710231211211667 4337

   مستجد اسماء محمود على السيد يوسف 2710231211211631 4338

   مستجد اسماء نصر عبد السالم محمد هاشم 2710231211211611 4339

   مستجد االء عبد النبى محمود عيسوى منصور 2710231211211774 4340

   مستجد االء محمد عبد الفتاح السيد عبد الرحمن 2710231211211615 4341

   مستجد امنية بسيونى محمد ابراهيم بسيونى 2710231211211603 4342

   مستجد اميره ابراهيم مصطفى ابراهيم فايد 2710231211211642 4343

   مستجد اميره على رمضان محمد عفيفى 2710231211211673 4344

   مستجد اميره محمد فاروق محمد على البيلى 2710231211211761 4345

   مستجد ايات مدحت ابراهيم عبد الغنى عمر البستاوى 2710231211211610 4346

   مستجد ايمان احمد محمد محمد الخواجه 2710231211211661 4347

   مستجد ايمان رمضان ابراهيم محمد حسين 2710231211211517 4348

   مستجد ايمان عبد السميع عبد المعطى عابدين ابو سيف 2710231211211646 4349

   مستجد ايمان فوزى حلمى عيسى العباسى 2710231211211565 4350

   مستجد ايمان وائل محمود عنانى اسماعيل 2710231211211575 4351

   مستجد ايناس على شهاوى القزعه 2710231211211630 4352

   مستجد ايه السيد جمعه عبدالقادر القلفاط 2710231211211732 4353

   مستجد ايه عبد المومن عبد السالم محمد الشهاوى 2710231211211641 4354

   مستجد ايه وحيد ابراهيم محمد فرج 2710231211211636 4355

   مستجد خلود سمير محمد عبد العزيز 2710231211211776 4356

   مستجد خلود محمود رضوان شلبى 2710231211211551 4357

   مستجد دعاء ابراهيم محمد توفيق ابراهيم العبد 2710231211211641 4358

   مستجد دعاء رمضان محمد السيد السقا 2710231211211631 4359



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة كشف حضور طالبات الفرقة   
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى)التدريب الرياضي (

 (22جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

نجيب بسطا دميانه شوقى شكرى 2710231211211706 4360    مستجد 

   مستجد دنيا محمود عبد الرحيم حسن يوسف 2710231211211662 4361

   مستجد دنيا وليد محمد سعد مرزوق 2710231211211761 4362

   مستجد رانيا عبدالعزيز محمود معوض 2710231211211624 4363

   مستجد رنا رشاد عبد المولى جبر حجازى 2710231211211601 4364

   مستجد روان عبد السالم عبد العزيز عبد الجواد السيد 2710231211211576 4365

   مستجد روان محمد ىوسف عبد الواحد النباصى 2710231211211616 4366

   مستجد ريم صالح امين عبد اللطيف طايل 2710231211211734 4367

   مستجد ريهام عمرو فواد محمود عالم 2710231211211577 4368

   مستجد ساره الشحات عبدالقادر عبدالقادر بدوى 2710231211211606 4369

   مستجد ساره عادل ابراهيم اسماعيل الجمال 2710231211211560 4370

   مستجد ساره عادل محمد البسيونى ابو شعيشع 2710231211211633 4371

   مستجد سالى السيد محمد احمد اسماعيل عمر 2710231211211647 4372

   مستجد سلمى ايمن فتحى الصاوى العادلى 2710231211211561 4373

   مستجد سلمى محمد احمد بدر موسى 2710231211211711 4374

   مستجد سلمى هانى سعد هللا ابراهيم يوسف 2710231211211736 4375

   مستجد سهيله عبد القادر حسن حسن حجازى 2710231211211501 4376

   مستجد شروق حاتم عبد الغنى الششتاوى 2710231211211660 4377

   مستجد شمس سعد عبد الهادى عبدالفتاح مناع 2710231211211576 4378

   مستجد شيماء على محمد اسماعيل عبدالوهاب 2710231211211666 4379

   مستجد عبير عمر البيلى محمد عبد هللا 2710231211211546 4380

   مستجد فاطمة صديق عبد الحميد محمد الشافعى 2710231211211637 4381

   مستجد فاطمة على محمد حسين موسى 2710231211211627 4382

   مستجد فيفى رجب ابراهيم احمد الراعى 2710231211211561 4383

   مستجد لينه خالد يوسف على االجاوى 2710231211211745 4384

   مستجد مرام حسن محمد حسن الطوخى 2710231211211506 4385

   مستجد مريم اشرف عزيز حنا 2710231211211711 4386

   مستجد مريم محمد احمد محمد اسماعيل 2710231211211762 4387

   مستجد منار رضا عبدالمنعم ابوهبره 2710231211211652 4388

   مستجد منة هللا خالد محمد محمود عويضه 2710231211211733 4389

 
 
 
 

 االلـىالحاسب  المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة كشف حضور طالبات الفرقة 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى الثانى)التدريب الرياضي (

 (23جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد منى احمد عبدالحميد زايد 2710231211211612 4390

   مستجد منى محمد احمد رجب احمد 2710231211211727 4391

   مستجد منى مهدى محمد ابراهيم الشيخ 2710231211211500 4392

   مستجد مى محمد عبد المولى يونس الشيخ 2710231211211645 4393

محمدى احمد الكبيرندى خالد  2710231211211764 4394    مستجد 

   مستجد ندى سيداحمد محمد ابومجد 2710231211211764 4395

   مستجد ندى محمد عبدالحق محمد الحشاش 2710231211211765 4396

   مستجد ندى مسعد محمد حسن شهاب 2710231211211624 4397

   مستجد نرمين حماده عبد السميع احمد حسن حماد 2710231211211716 4398

   مستجد نهى محمد عبد القادر حمزه عون 2710231211211664 4399

   مستجد نهى محمد محمد شحاته عوض 2710231211211564 4400

   مستجد نور الهدى محمد ابراهيم عبدالفتاح 2710231211211726 4401

   مستجد نورهان ماهر السعيد محمد غنيم 2710231211211676 4402

   مستجد نورهان ماهر عمر قرع 2710231211211641 4403

   مستجد نورهان محمد محمد احمد العفيفى 2710231211211676 4404

   مستجد نيفين عبدالباسط احمد محمد 2710231211211712 4405

   مستجد هانم محمد عبد الغفار عبده 2710231211211636 4406

فتحى علىهايدى ماهر  2710231211211606 4407    مستجد 

   مستجد هبه ابراهيم عبد السالم محمد العشماوى 2710231211211546 4408

   مستجد هبه شعبان عبدالتواب محمد سعد 2710231211211751 4409

   مستجد هبه محمد فكرى محمد شكر 2710231211211656 4410

   مستجد هبه مصطفى ابراهيم محمد عبدهللا 2710231211211636 4411

   مستجد هند حسنى ابوالمجد ابراهيم االشوح 2710231201211521 4412

 
  

 

 الحاسب االلـى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   طالبات حضوركشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية ( 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــن الرقم الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد شامىى محمد الاخالص عبد المنعم زك 2710231211211011 4092

   مستجد اروى سعد محمد احمد زغلول 2710231211211705 4093

   مستجد اروى واصف سعد احمد المسلمانى 2710231211211626 4094

   مستجد اسراء ابراهيم عبدالسالم مرسال بكر 2710231211211600 4095

   جدمست اسراء ابراهيم فواد البحيرى 2710231211211737 4096

   مستجد اسراء احمد اسماعيل احمد حربى 2710231211211022 4097

   مستجد اسراء احمد عبدالفتاح محمد عزام 2710231211211605 4098

4099 
اسراء اشرف عبد المقصود مرسى  2710231211211515

 الشناوى
   مستجد

   جدمست اسراء محمد ابراهيم محمد يوسف الصياد 2710231211211740 4100

   مستجد اسراء محمود رفعت محمود الزواوى 2710231211211027 4101

   مستجد اسماء حامد محمد كامل البنا 2710231211211706 4102

   مستجد اسماء خالد احمد حسين مرسى 2710231211211716 4103

   مستجد اسماء رشاد محمد عطا محمد 2710231211211635 4104

   مستجد ء سمير عباس اسماعيل الغندوراسما 2710231211211657 4105

   مستجد اسماء محمد السيد ابراهيم سكران 2710231211211516 4106

   مستجد اسماء محمود قطب شمس الدين 2710231211211602 4107

   مستجد االء مصطفى مصطفى محمد الفقى 2710231211211753 4108

   مستجد بدالعالعوض عيد عاالء يونس  2710231211211636 4109

4110 
الشيماء ابراهيم عبدالرحمن سليمان  2710231211211672

 يوسف
   مستجد

   مستجد امال محمد حسنى عبده شرابى 2710231211211731 4111

   مستجد امل صالح مصطفى على النادى 2710231211211556 4112

   مستجد امل محمود حسنى بدوى 2710231211211543 4113

   مستجد امنية رجب فتحى ابراهيم غانم 2710231211211046 4114

   مستجد اميره ايمن سليم عبد الفتاح سليم 2710231211211760 4115

   مستجد ايمان احمد فتوح الحصاوى 2710231211211010 4116

   مستجد ايمان السيد السيد بسيونى الفار 2710231211211726 4117

   مستجد ايمان جمعه محمد سالمة محمد 2710231211211722 4118

   مستجد ايمان رفيق احمد ابوجويلى 2710231211211501 4119

   مستجد ايمان شريف محمد حسين محمد هيكل 2710231211211507 4120

   مستجد ايمان عمر امين طه الشناوى 2710231211211712 4121

 نولوجيا التعليم الرياضىتك المادة : 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   طالبات حضوركشف   
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى رتبية الرياضية ()تدريس ال

 (02جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ايه احمد امين حسين محمد عرفه 2710231211211611 4122

   مستجد بد المنعم ابراهيم جادايه اسماعيل ع 2710231211211776 4123

   مستجد ايه محمد شحتة محمد رمضان 2710231211211777 4124

   مستجد ايه يونس حسانين يونس محمد 2710231211211544 4125

   مستجد بدور مجدى محمد محمد جاب هللا 2710231211211755 4126

   مستجد نمحمود محمديبسمله عصام  2710231211211724 4127

   مستجد حبيبه عبد العاطى فتحى خميس 2710231211211552 4128

   مستجد حنان محمد مهنى سعد سالم 2710231211211040 4129

   مستجد حنين السيد محمد طلب 2710231211211756 4130

   مستجد حنين فوزى مصطفى شاهين 2710231211211775 4131

   مستجد الحفيظ جابر الحجرخلود خالد عبد  2710231211211551 4132

   مستجد خلود رافت سعد سعد غلمش 2710231211211047 4133

   مستجد خلود صابر صابر المغربى احمد الحسنين 2710231211211730 4134

   مستجد خلود عبد الحميد صبحى باهى حسن عطيه 2710231211211713 4135

   مستجد هيم داودود محمد حماده ابرالخ 2710231211211017 4136

   مستجد خلود مصطفى مصطفى اللقانى 2710231211211615 4137

   مستجد داليا ابراهيم محمد حرفوش 2710231211211721 4138

   مستجد داليا توفيق ابراهيم رزق 2710231211211510 4139

   دمستج داليا شعبان سعد السيد فرج 2710231211211503 4140

   مستجد داليا ياسر محمد خليفة هيبه 2710231211211621 4141

   مستجد دعاء محمد عبدهللا السيد الحداد 2710231211211514 4142

   مستجد دعاء محمد عطيه ابو عيد 2710231211211015 4143

   مستجد دنيا ابوالفتوح فضل عبده 2710231211211661 4144

   مستجد عيد دنيا رافت يوسف محمد 2710231211211510 4145

   مستجد دنيا عبد اللطيف عبد القادر خليل 2710231211211714 4146

   مستجد دينا السعيد محمود محمد قطب 2710231211211746 4147

   مستجد دينا السيد محمد كيالنى سعيد 2710231211211715 4148

   مستجد عبده السقادينا عبده عبد الحميد  2710231211211051 4149

   مستجد دينا مجدى سعيد الصاوى محمد 2710231211211566 4150

   مستجد دينا محمد سليمان محمود قنديل 2710231211211053 4151

 
 
 
 

 تكنولوجيا التعليم الرياضى المادة :

 لرياضىتعليم اتكنولوجيا ال المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   طالبات حضوركشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (08جلنة )

 ــــــناالســـــــ الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد رانيا فهمى فهمى خفاجى 2710231211211757 4152

   مستجد رانيا محمد محمد فتح هللا سرور 2710231211211677 4153

   مستجد داودرانيا مسعد فهمى محمد  2710231211211014 4154

   مستجد رانيا يوسف احمد هيبه 2710231211211605 4155

   مستجد رحمه شريف محمد عبد اللطيف صبح 2710231201211670 4156

   مستجد رحمه شعبان جمعه مصطفى المليطى 2710231211211770 4157

   مستجد رحمه مصطفى عبدالغنى عبدالقادر سلومه 2710231211211504 4158

   مستجد شحاته مصطفى شريفرحمه وليد  2710231211211663 4159

   مستجد رضوى حسانين على حسانين شريف 2710231211211616 4160

   مستجد رنين كمال سليمان محمد الحالج 2710231211211731 4161

   مستجد روان محمود فتحى محمد بركه 2710231211211716 4162

   مستجد ههام حطاوى ابراهيم ابراهيم شرارير 2710231211211643 4163

   مستجد ريهام عابدين محمود عابدين حسن 2710231211211632 4164

   مستجد ريهام محمد حسن لطفى عرجاوى 2710231211211054 4165

   مستجد زينب صفا محمد مصطفى صالح 2710231211211613 4166

   مستجد محمد رمضانسارة السيد فاروق  2710231211211042 4167

   مستجد سارة عيد عبد العليم نصار 2710231211211511 4168

   مستجد ساره ابراهيم احمد احمد المصرى 2710231211211077 4169

   مستجد ساره السعيد ابراهيم صالح مطر 2710231211211670 4170

   مستجد ساره جابر احمد ابو جبل 2710231211211033 4171

   مستجد فصيح عبدالوهاب عطاهللا ساره ولى الدين 2710231211211703 4172

   مستجد سلمى عبدالناصر احمد عبدالمجيد اسماعيل 2710231211211010 4173

   مستجد سلمى محمد عبد الحميد محمد 2710231211211553 4174

   مستجد سمر جمعة السيد ابراهيم داود 2710231211211644 4175

   مستجد طيف رضوان عونسمر عالء عبد الل 2710231211211611 4176

   مستجد شروق البيلى فتحى يوسف البيلى 2710231211211701 4177

   مستجد شروق على عبدالعظيم عبدالعزيز بكر 2710231211211702 4178

   مستجد شيماء عباس محمد عبد الرحمن الزهبى 2710231211211634 4179

   مستجد مدصفاء المهدى ابراهيم اح 2710231211211503 4180

   مستجد عبير عنتر عوض على الحوفى 2710231211211640 4181



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   طالبات حضوركشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
ـة حبل

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

الطبلت توقيع 

 ثبلتسلين

   مستجد عبير وليد محمد عبدالرحمن عنز 2710231211211706 4182

   مستجد عفاف وليد سمير احمد مزروع 2710231211211600 4183

   مستجد عال السيد عبد العزيز على حسن 2710231211211612 4184

   مستجد عهد على سعد على الشيخ 2710231211211500 4185

   مستجد غاده ابراهيم صبرى محمد ابراهيم يحيى 2710231211211571 4186

   مستجد غاده وائل الدسوقى المتولى ابو المجد 2710231211211740 4187

4188 
فردوس حامد عبد الحميد محمد ابراهيم  2710231211211650

 مندور
   مستجد

   مستجد قمر محمد نبيل عبدالعزيز حجازى 2710231211211502 4189

   مستجد ماجده اشرف محمد محمد االلفى 2710231211211623 4190

   مستجد مرام عالء اسماعيل عاشور 2710231211211020 4191

   مستجد مرنا سامح ممدوح حامد عطيه احمد 2710231211211641 4192

   مستجد عطا ابوعيانه مريم السيد شعبان 2710231211211717 4193

   مستجد مريم عبدالمنعم فرج البيلى 2710231211211741 4194

   مستجد منار شفيق عبد الوهاب محمد عمران 2710231211211044 4195

   مستجد منار عبدالفتاح عبدالكريم الخبى 2710231211211050 4196

   مستجد براخيتىمنه هللا عثمان فريد عثمان الش 2710231211211511 4197

   مستجد نى وائل رفيق محمد الطبجىم 2710231211211506 4198

   مستجد منيره اسامه محمد عيد حسن 2710231211211742 4199

   مستجد مها عالء على عبدالقادر صالح 2710231211211554 4200

   مستجد مى احمد على محمد عبد العاطى 2710231211211512 4201

   مستجد نممى جمال محمد عبد الحميد غا 2710231211211710 4202

   مستجد مى محمد السيد محمد كسبه 2710231211211711 4203

   مستجد مى مصطفى محمد محمد شلبى 2710231211211571 4204

   مستجد مياده محمود عبدالمجيد احمد حسين 2710231211211572 4205

   مستجد سلطحبدر رجب  ناديه سعد 2710231211211051 4206

   مستجد ناريمان محمود عبد الكريم سنهر 2710231211211700 4207

   مستجد ناهد شعبان عبد هللا عامر 2710231211211617 4208

   مستجد ندى يونس يونس االشقر 2710231211211743 4209

   مستجد نهى صفوت مصطفى زغلول 2710231211211507 4210

   مستجد نورا محمد عبدالخالق محمد شعيرة 2710231211211747 4211

 تكنولوجيا التعليم الرياضى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   طالبات حضوركشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 لتسلينثب

   مستجد وسف حنيطةنورهان بسيونى يوسف ي 2710231211211620 4212

   مستجد نورهان موسى نصر هللا موسى 2710231211211501 4213

   مستجد هاجر ابراهيم شعبان مصطفى رمضان 2710231211211710 4214

   مستجد هاجر اسماعيل اسماعيل احمد طه الروينى 2710231211211711 4215

   مستجد اوىهاجر هشام لطفى على بدر البرم 2710231211211725 4216

   مستجد هبه هللا عبدالعظيم احمد القاضى 2710231211211013 4217

   مستجد هبه عيسوى عبد المقصود الدميرى 2710231201211607 4218

   مستجد هدى سامى محمد عبد الحى القاضى 2710231211211055 4219

   مستجد هدى هانى السيد شعبان بلتاجى 2710231211211600 4220

   مستجد هدير محمد على ابراهيم 2710231211211603 4221

   مستجد هناء فتحى احمد وهبان 2710231211211700 4222

   مستجد هناء هانى سيد ابراهيم قطب عكاشه 2710231211211540 4223

   مستجد مد باللهند حامد حماد اح 2710231211211674 4224

   مستجد اعيل مصطفى اسماعيلهند سعد اسم 2710231211211721 4225

   مستجد هيام اسماعيل محمد احمد عبدالعظيم 2710231211211625 4226

   مستجد وسام اسامه الزغبى ابراهيم الزعبالوى 2710231211211671 4227

4228 
الطنطاوى  وفيقه الطنطاوى عبد اللطيف 2710231201211666

 عارف
   مستجد

   مستجد اسماعيل عبد الحليم اسماعيل حواش والء 2710231211211621 4229

   مستجد والء مجدى سعد نعمت هللا 2710231211211771 4230

   مستجد ياسمين اشرف منصور مبارك عاشور 2710231211211720 4231

   مستجد ياسمين زيان محمد زيان خطاب 2710231211211772 4232

   مستجد حمود عبدربهياسمين مسعد محمد م 2710231211211667 4233

4234 
يسرا عبد الوهاب محمد الحسينى عبد  2710231211211573

 الرازق
   مستجد

   باق اسماء السعيد على محمد الزنقلى 2710231201211576 4235

   باق ثريا خالد سعيد خليل عيسى 2710231201211677 4236

   باق الرحيمهايدى محمد عبدالرحيم مرسى عبد 2710231201211330 4240

 
 
 
 
 
 

 تكنولوجيا التعليم الرياضى ادة :الم



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية ( 

 (02جلنة )

 االســـــــــــــن الرقم الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ستالمثبال
 توقيع الطبلت ثبلتسلين

409
2 

   مستجد بد المنعم زكى محمد الشامىاخالص ع 2710231211211011

409
3 

   مستجد اروى سعد محمد احمد زغلول 2710231211211705

409
4 

   مستجد اروى واصف سعد احمد المسلمانى 2710231211211626

409
5 

   مستجد مرسال بكراسراء ابراهيم عبدالسالم  2710231211211600

409
6 

   مستجد البحيرى اسراء ابراهيم فواد 2710231211211737

409
7 

   مستجد اسراء احمد اسماعيل احمد حربى 2710231211211022

409
8 

   مستجد اسراء احمد عبدالفتاح محمد عزام 2710231211211605

409
9 

   مستجد اسراء اشرف عبد المقصود مرسى الشناوى 2710231211211515

410
0 

   مستجد ف الصياداسراء محمد ابراهيم محمد يوس 2710231211211740

410
1 

   مستجد اسراء محمود رفعت محمود الزواوى 2710231211211027

410
2 

   مستجد اسماء حامد محمد كامل البنا 2710231211211706

410
3 

   مستجد اسماء خالد احمد حسين مرسى 2710231211211716

410
4 

   مستجد اسماء رشاد محمد عطا محمد 2710231211211635

410
5 

   مستجد اسماء سمير عباس اسماعيل الغندور 2710231211211657

410
6 

   مستجد اسماء محمد السيد ابراهيم سكران 2710231211211516

410
7 

   مستجد اسماء محمود قطب شمس الدين 2710231211211602

410
8 

   مستجد االء مصطفى مصطفى محمد الفقى 2710231211211753

410
9 

   مستجد االء يونس عوض عيد عبدالعال 2710231211211636

411
0 

   مستجد الشيماء ابراهيم عبدالرحمن سليمان يوسف 2710231211211672

411
1 

   مستجد امال محمد حسنى عبده شرابى 2710231211211731

411
2 

   مستجد ادىطفى على النامل صالح مص 2710231211211556

411
3 

   مستجد ى بدوىامل محمود حسن 2710231211211543

411
4 

   مستجد امنية رجب فتحى ابراهيم غانم 2710231211211046

 مناهج التربية الرياضية المادة : 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

411
5 

   مستجد اميره ايمن سليم عبد الفتاح سليم 2710231211211760

411
6 

   مستجد ايمان احمد فتوح الحصاوى 2710231211211010

411
7 

   مستجد ايمان السيد السيد بسيونى الفار 2710231211211726

411
8 

   مستجد ايمان جمعه محمد سالمة محمد 2710231211211722

411
9 

   مستجد ايمان رفيق احمد ابوجويلى 2710231211211501

412
0 

   مستجد ايمان شريف محمد حسين محمد هيكل 2710231211211507

412
1 

   مستجد ايمان عمر امين طه الشناوى 2710231211211712



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةقة الفر  كشف حضور طالبات  
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

412
2 

   مستجد ايه احمد امين حسين محمد عرفه 2710231211211611

412
3 

   مستجد ايه اسماعيل عبد المنعم ابراهيم جاد 2710231211211776

412
4 

   مستجد ايه محمد شحتة محمد رمضان 2710231211211777

412
5 

   مستجد ايه يونس حسانين يونس محمد 2710231211211544

412
6 

   مستجد بدور مجدى محمد محمد جاب هللا 2710231211211755

412
7 

   مستجد م محمود محمدينبسمله عصا 2710231211211724

412
8 

   مستجد حبيبه عبد العاطى فتحى خميس 2710231211211552

412
9 

   مستجد حنان محمد مهنى سعد سالم 2710231211211040

413
0 

   مستجد حنين السيد محمد طلب 2710231211211756

413
1 

   مستجد حنين فوزى مصطفى شاهين 2710231211211775

413
2 

   مستجد خلود خالد عبد الحفيظ جابر الحجر 2710231211211551

413
3 

   مستجد خلود رافت سعد سعد غلمش 2710231211211047

413
4 

   مستجد خلود صابر صابر المغربى احمد الحسنين 2710231211211730

413
5 

   مستجد خلود عبد الحميد صبحى باهى حسن عطيه 2710231211211713

413
6 

   مستجد خلود محمد حماده ابراهيم داود 2710231211211017

413
7 

   مستجد خلود مصطفى مصطفى اللقانى 2710231211211615

413
8 

   مستجد داليا ابراهيم محمد حرفوش 2710231211211721

413
9 

   مستجد راهيم رزقداليا توفيق اب 2710231211211510

414
0 

   تجدمس داليا شعبان سعد السيد فرج 2710231211211503

414
1 

   مستجد داليا ياسر محمد خليفة هيبه 2710231211211621

414
2 

   مستجد دعاء محمد عبدهللا السيد الحداد 2710231211211514

414
3 

   مستجد دعاء محمد عطيه ابو عيد 2710231211211015

 مناهج التربية الرياضية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

414
4 

   مستجد دنيا ابوالفتوح فضل عبده 2710231211211661

414
5 

   مستجد دنيا رافت يوسف محمد عيد 2710231211211510

414
6 

   مستجد دنيا عبد اللطيف عبد القادر خليل 2710231211211714

414
7 

   مستجد دينا السعيد محمود محمد قطب 2710231211211746

414
8 

   مستجد النى سعيدد محمد كيدينا السي 2710231211211715

414
9 

   مستجد د عبده السقادينا عبده عبد الحمي 2710231211211051

415
0 

   مستجد دينا مجدى سعيد الصاوى محمد 2710231211211566

415
1 

   مستجد دينا محمد سليمان محمود قنديل 2710231211211053

 
 
 
 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى ضية (بية الريا)تدريس الرت

 (08جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الكــودى الرقن م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

415
2 

   مستجد رانيا فهمى فهمى خفاجى 2710231211211757

415
3 

   مستجد  سرورمحمد فتح هللارانيا محمد  2710231211211677

415
4 

   مستجد رانيا مسعد فهمى محمد داود 2710231211211014

415
5 

   مستجد رانيا يوسف احمد هيبه 2710231211211605

415
6 

   مستجد رحمه شريف محمد عبد اللطيف صبح 2710231201211670

415
7 

   مستجد رحمه شعبان جمعه مصطفى المليطى 2710231211211770

415
8 

   مستجد رحمه مصطفى عبدالغنى عبدالقادر سلومه 2710231211211504

415
9 

   مستجد رحمه وليد شحاته مصطفى شريف 2710231211211663

416
0 

   مستجد رضوى حسانين على حسانين شريف 2710231211211616

416
1 

   مستجد رنين كمال سليمان محمد الحالج 2710231211211731

   مستجد روان محمود فتحى محمد بركه 4162710231211211716

 لتربية الرياضيةا مناهج المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

2 

416
3 

   مستجد ابراهيم ابراهيم شراره ريهام حطاوى 2710231211211643

416
4 

   مستجد ريهام عابدين محمود عابدين حسن 2710231211211632

416
5 

   مستجد ريهام محمد حسن لطفى عرجاوى 2710231211211054

416
6 

   مستجد صفا محمد مصطفى صالح نبزي 2710231211211613

416
7 

   مستجد سارة السيد فاروق محمد رمضان 2710231211211042

416
8 

   مستجد سارة عيد عبد العليم نصار 2710231211211511

416
9 

   مستجد ساره ابراهيم احمد احمد المصرى 2710231211211077

417
0 

   مستجد طرساره السعيد ابراهيم صالح م 2710231211211670

417
1 

   مستجد ساره جابر احمد ابو جبل 2710231211211033

417
2 

   مستجد ساره ولى الدين فصيح عبدالوهاب عطاهللا 2710231211211703

417
3 

   مستجد سلمى عبدالناصر احمد عبدالمجيد اسماعيل 2710231211211010

417
4 

   دمستج سلمى محمد عبد الحميد محمد 2710231211211553

417
5 

   مستجد سمر جمعة السيد ابراهيم داود 2710231211211644

417
6 

   مستجد سمر عالء عبد اللطيف رضوان عون 2710231211211611

417
7 

   مستجد شروق البيلى فتحى يوسف البيلى 2710231211211701

417
8 

   مستجد شروق على عبدالعظيم عبدالعزيز بكر 2710231211211702

417
9 

   مستجد شيماء عباس محمد عبد الرحمن الزهبى 2710231211211634

418
0 

   مستجد فاء المهدى ابراهيم احمدص 2710231211211503

418
1 

 مستجد عبير عنتر عوض على الحوفى 2710231211211640
  



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200امعى م اجلاعلل -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
طبلت توقيع ال

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

418
2 

   مستجد عبير وليد محمد عبدالرحمن عنز 2710231211211706

418
3 

   مستجد عفاف وليد سمير احمد مزروع 2710231211211600

418
4 

   مستجد عال السيد عبد العزيز على حسن 2710231211211612

418
5 

   مستجد يخعهد على سعد على الش 2710231211211500

418
6 

   مستجد غاده ابراهيم صبرى محمد ابراهيم يحيى 2710231211211571

418
7 

   مستجد غاده وائل الدسوقى المتولى ابو المجد 2710231211211740

418
8 

   مستجد فردوس حامد عبد الحميد محمد ابراهيم مندور 2710231211211650

418
9 

   مستجد دالعزيز حجازىقمر محمد نبيل عب 2710231211211502

419
0 

   مستجد ماجده اشرف محمد محمد االلفى 2710231211211623

419
1 

   مستجد مرام عالء اسماعيل عاشور 2710231211211020

419
2 

   مستجد دوح حامد عطيه احمدح مممامرنا س 2710231211211641

419
3 

   مستجد مريم السيد شعبان عطا ابوعيانه 2710231211211717

419
4 

   مستجد مريم عبدالمنعم فرج البيلى 2710231211211741

419
5 

   مستجد منار شفيق عبد الوهاب محمد عمران 2710231211211044

419
6 

   مستجد ريم الخبىكلمنار عبدالفتاح عبدا 2710231211211050

419
7 

   مستجد منه هللا عثمان فريد عثمان الشبراخيتى 2710231211211511

419
8 

   مستجد منى وائل رفيق محمد الطبجى 2710231211211506

419
9 

   مستجد منيره اسامه محمد عيد حسن 2710231211211742

420
0 

   دمستج مها عالء على عبدالقادر صالح 2710231211211554

420
1 

   مستجد مى احمد على محمد عبد العاطى 2710231211211512

420
2 

   مستجد ال محمد عبد الحميد غانممى جم 2710231211211710

420
3 

   مستجد مى محمد السيد محمد كسبه 2710231211211711

 ةمناهج التربية الرياضي المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

420
4 

   مستجد مى مصطفى محمد محمد شلبى 2710231211211571

420
5 

   مستجد اده محمود عبدالمجيد احمد حسينيم 2710231211211572

420
6 

   مستجد ناديه سعد بدر رجب سلطح 2710231211211051

420
7 

   مستجد ناريمان محمود عبد الكريم سنهر 2710231211211700

420
8 

   مستجد ناهد شعبان عبد هللا عامر 2710231211211617

420
9 

   تجدسم ندى يونس يونس االشقر 2710231211211743

421
0 

   مستجد نهى صفوت مصطفى زغلول 2710231211211507

421
1 

   مستجد عبدالخالق محمد شعيرة نورا محمد 2710231211211747



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

421
2 

   مستجد نورهان بسيونى يوسف يوسف حنيطة 2710231211211620

421
3 

   مستجد نورهان موسى نصر هللا موسى 2710231211211501

421
4 

   مستجد هاجر ابراهيم شعبان مصطفى رمضان 2710231211211710

421
5 

   مستجد هاجر اسماعيل اسماعيل احمد طه الروينى 2710231211211711

421
6 

   مستجد ام لطفى على بدر البرماوىهاجر هش 2710231211211725

421
7 

   مستجد هبه هللا عبدالعظيم احمد القاضى 2710231211211013

421
8 

   مستجد هبه عيسوى عبد المقصود الدميرى 2710231201211607

421
9 

   مستجد هدى سامى محمد عبد الحى القاضى 2710231211211055

422
0 

   مستجد عبان بلتاجىهدى هانى السيد ش 2710231211211600

422
1 

   مستجد هدير محمد على ابراهيم 2710231211211603

422
2 

   مستجد هناء فتحى احمد وهبان 2710231211211700

422
3 

   مستجد ابراهيم قطب عكاشهسيد  ىنهناء ها 2710231211211540

422
4 

   مستجد هند حامد حماد احمد بالل 2710231211211674

422
5 

   مستجد هند سعد اسماعيل مصطفى اسماعيل 2710231211211721

422
6 

   مستجد هيام اسماعيل محمد احمد عبدالعظيم 2710231211211625

422
7 

   مستجد هيم الزعبالوىاروسام اسامه الزغبى اب 2710231211211671

422
8 

   مستجد وفيقه الطنطاوى عبد اللطيف الطنطاوى عارف 2710231201211666

422
9 

   مستجد والء اسماعيل عبد الحليم اسماعيل حواش 2710231211211621

423
0 

   مستجد والء مجدى سعد نعمت هللا 2710231211211771

423
1 

   مستجد مبارك عاشور روياسمين اشرف منص 2710231211211720

423
2 

   مستجد ياسمين زيان محمد زيان خطاب 2710231211211772

423
3 

   مستجد ياسمين مسعد محمد محمود عبدربه 2710231211211667

 مناهج التربية الرياضية ادة :الم

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

423
4 

   مستجد يسرا عبد الوهاب محمد الحسينى عبد الرازق 2710231211211573

423
5 

   باق الزنقلى داسماء السعيد على محم 2710231201211576

423
6 

   باق ثريا خالد سعيد خليل عيسى 2710231201211677

424
0 

   باق مد عبدالرحيم مرسى عبدالرحيمهايدى مح 2710231201211330

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 
 

 شعبة تدريس الرتبية الرياضية- الرابعةالفرقة طالبات  ختلفاتكشف حضور 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -بالفرقة الثالثة  الفصل الدراسى الثاني   ملقررات

 ختلفات (20جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 م ثبالستال

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

6236 
تدريس 5س ايات مصطفى حسن داود 2710231201211626

 مستجد
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مناهج التربية الرياضية                   -المادة :  
                           

                    



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ةالثالثالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية ( 

 (02جلنة )

 ــــــناالســـــــ الرقم الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم
 توقيع الطبلت ثبلتسلين

409
2 

   مستجد اخالص عبد المنعم زكى محمد الشامى 2710231211211011

409
3 

   مستجد اروى سعد محمد احمد زغلول 2710231211211705

409
4 

   مستجد اروى واصف سعد احمد المسلمانى 2710231211211626

409
5 

   مستجد اسراء ابراهيم عبدالسالم مرسال بكر 2710231211211600

409
6 

   مستجد اسراء ابراهيم فواد البحيرى 2710231211211737

409
7 

   مستجد راء احمد اسماعيل احمد حربىسا 2710231211211022

409
8 

   مستجد اسراء احمد عبدالفتاح محمد عزام 2710231211211605

409
9 

   مستجد اسراء اشرف عبد المقصود مرسى الشناوى 2710231211211515

410
0 

   مستجد اسراء محمد ابراهيم محمد يوسف الصياد 2710231211211740

410
1 

   مستجد راء محمود رفعت محمود الزواوىسا 2710231211211027

410
2 

   مستجد اسماء حامد محمد كامل البنا 2710231211211706

410
3 

   مستجد اسماء خالد احمد حسين مرسى 2710231211211716

410
4 

   مستجد اسماء رشاد محمد عطا محمد 2710231211211635

410
5 

   مستجد الغندوراسماء سمير عباس اسماعيل  2710231211211657

410
6 

   مستجد اسماء محمد السيد ابراهيم سكران 2710231211211516

410
7 

   مستجد مس الديناسماء محمود قطب ش 2710231211211602

410
8 

   مستجد االء مصطفى مصطفى محمد الفقى 2710231211211753

410
9 

   مستجد االء يونس عوض عيد عبدالعال 2710231211211636

411
0 

   مستجد الشيماء ابراهيم عبدالرحمن سليمان يوسف 2710231211211672

411
1 

   دمستج امال محمد حسنى عبده شرابى 2710231211211731

411
2 

   مستجد امل صالح مصطفى على النادى 2710231211211556

411
3 

   مستجد امل محمود حسنى بدوى 2710231211211543

411
4 

   مستجد رجب فتحى ابراهيم غانمية امن 2710231211211046

 التعلم الحركى المادة : 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

411
5 

   مستجد اميره ايمن سليم عبد الفتاح سليم 2710231211211760

411
6 

   مستجد ايمان احمد فتوح الحصاوى 2710231211211010

411
7 

   مستجد ايمان السيد السيد بسيونى الفار 2710231211211726

411
8 

   مستجد ة محمدايمان جمعه محمد سالم 2710231211211722

411
9 

   مستجد ايمان رفيق احمد ابوجويلى 2710231211211501

412
0 

   مستجد د هيكلايمان شريف محمد حسين محم 2710231211211507

412
1 

   مستجد ايمان عمر امين طه الشناوى 2710231211211712



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات  
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىدراسى ل الالفص)تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

412
2 

   مستجد ايه احمد امين حسين محمد عرفه 2710231211211611

412
3 

   مستجد ابراهيم جادايه اسماعيل عبد المنعم  2710231211211776

412
4 

   مستجد ايه محمد شحتة محمد رمضان 2710231211211777

412
5 

   جدمست ايه يونس حسانين يونس محمد 2710231211211544

412
6 

   مستجد بدور مجدى محمد محمد جاب هللا 2710231211211755

412
7 

   مستجد بسمله عصام محمود محمدين 2710231211211724

412
8 

   مستجد حبيبه عبد العاطى فتحى خميس 2710231211211552

412
9 

   مستجد حنان محمد مهنى سعد سالم 2710231211211040

413
0 

   مستجد حنين السيد محمد طلب 2710231211211756

413
1 

   مستجد حنين فوزى مصطفى شاهين 2710231211211775

413
2 

   مستجد ر الحجرخلود خالد عبد الحفيظ جاب 2710231211211551

413
3 

   مستجد خلود رافت سعد سعد غلمش 2710231211211047

413
4 

   مستجد خلود صابر صابر المغربى احمد الحسنين 2710231211211730

413
5 

   مستجد خلود عبد الحميد صبحى باهى حسن عطيه 2710231211211713

413
6 

   تجدسم خلود محمد حماده ابراهيم داود 2710231211211017

413
7 

   مستجد خلود مصطفى مصطفى اللقانى 2710231211211615

413
8 

   مستجد داليا ابراهيم محمد حرفوش 2710231211211721

413
9 

   مستجد داليا توفيق ابراهيم رزق 2710231211211510

414
0 

   مستجد داليا شعبان سعد السيد فرج 2710231211211503

414
1 

   مستجد ا ياسر محمد خليفة هيبهليدا 2710231211211621

414
2 

   مستجد دعاء محمد عبدهللا السيد الحداد 2710231211211514

414
3 

   مستجد عطيه ابو عيددعاء محمد  2710231211211015

 التعلم الحركى المادة :

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

414
4 

   مستجد دنيا ابوالفتوح فضل عبده 2710231211211661

414
5 

   مستجد دنيا رافت يوسف محمد عيد 2710231211211510

414
6 

   مستجد دنيا عبد اللطيف عبد القادر خليل 2710231211211714

414
7 

   مستجد دينا السعيد محمود محمد قطب 2710231211211746

414
8 

   مستجد دينا السيد محمد كيالنى سعيد 2710231211211715

414
9 

   مستجد دينا عبده عبد الحميد عبده السقا 2710231211211051

415
0 

   مستجد دينا مجدى سعيد الصاوى محمد 2710231211211566

415
1 

   مستجد دينا محمد سليمان محمود قنديل 2710231211211053

 
 
 
 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (08جلنة )

 حبلـة القيــد ـــــــنـاالســـــ الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

415
2 

   مستجد رانيا فهمى فهمى خفاجى 2710231211211757

415
3 

   مستجد رانيا محمد محمد فتح هللا سرور 2710231211211677

415
4 

   مستجد رانيا مسعد فهمى محمد داود 2710231211211014

415
5 

   مستجد رانيا يوسف احمد هيبه 2710231211211605

415
6 

   مستجد رحمه شريف محمد عبد اللطيف صبح 2710231201211670

415
7 

   مستجد ى المليطىرحمه شعبان جمعه مصطف 2710231211211770

415
8 

   مستجد رحمه مصطفى عبدالغنى عبدالقادر سلومه 2710231211211504

415
9 

   مستجد طفى شريفشحاته مص درحمه ولي 2710231211211663

416
0 

   مستجد رضوى حسانين على حسانين شريف 2710231211211616

416
1 

   تجدمس رنين كمال سليمان محمد الحالج 2710231211211731

   مستجد روان محمود فتحى محمد بركه 4162710231211211716

 حركىالالتعلم  المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

2 

416
3 

   مستجد رهاريهام حطاوى ابراهيم ابراهيم شر 2710231211211643

416
4 

   مستجد ريهام عابدين محمود عابدين حسن 2710231211211632

416
5 

   مستجد ريهام محمد حسن لطفى عرجاوى 2710231211211054

416
6 

   مستجد زينب صفا محمد مصطفى صالح 2710231211211613

416
7 

   مستجد سارة السيد فاروق محمد رمضان 2710231211211042

416
8 

   مستجد سارة عيد عبد العليم نصار 2710231211211511

416
9 

   مستجد ساره ابراهيم احمد احمد المصرى 2710231211211077

417
0 

   مستجد د ابراهيم صالح مطرساره السعي 2710231211211670

417
1 

   مستجد ساره جابر احمد ابو جبل 2710231211211033

417
2 

   مستجد هاب عطاهللان فصيح عبدالويساره ولى الد 2710231211211703

417
3 

   مستجد سلمى عبدالناصر احمد عبدالمجيد اسماعيل 2710231211211010

417
4 

   مستجد الحميد محمدسلمى محمد عبد  2710231211211553

417
5 

   مستجد سمر جمعة السيد ابراهيم داود 2710231211211644

417
6 

   مستجد لطيف رضوان عونلسمر عالء عبد ا 2710231211211611

417
7 

   مستجد شروق البيلى فتحى يوسف البيلى 2710231211211701

417
8 

   مستجد شروق على عبدالعظيم عبدالعزيز بكر 2710231211211702

417
9 

   مستجد شيماء عباس محمد عبد الرحمن الزهبى 2710231211211634

418
0 

   مستجد حمداصفاء المهدى ابراهيم  2710231211211503

418
1 

 مستجد عبير عنتر عوض على الحوفى 2710231211211640
  



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىاسى الفصل الدر)تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 المتثبالس

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

418
2 

   مستجد عبير وليد محمد عبدالرحمن عنز 2710231211211706

418
3 

   مستجد عفاف وليد سمير احمد مزروع 2710231211211600

418
4 

   مستجد عال السيد عبد العزيز على حسن 2710231211211612

418
5 

   مستجد عهد على سعد على الشيخ 2710231211211500

418
6 

   مستجد غاده ابراهيم صبرى محمد ابراهيم يحيى 2710231211211571

418
7 

   مستجد غاده وائل الدسوقى المتولى ابو المجد 2710231211211740

418
8 

   مستجد فردوس حامد عبد الحميد محمد ابراهيم مندور 2710231211211650

418
9 

   مستجد زىاقمر محمد نبيل عبدالعزيز حج 2710231211211502

419
0 

   مستجد ماجده اشرف محمد محمد االلفى 2710231211211623

419
1 

   مستجد مرام عالء اسماعيل عاشور 2710231211211020

419
2 

   مستجد مرنا سامح ممدوح حامد عطيه احمد 2710231211211641

419
3 

   مستجد مريم السيد شعبان عطا ابوعيانه 2710231211211717

419
4 

   مستجد مريم عبدالمنعم فرج البيلى 2710231211211741

419
5 

   مستجد منار شفيق عبد الوهاب محمد عمران 2710231211211044

419
6 

   مستجد ح عبدالكريم الخبىمنار عبدالفتا 2710231211211050

419
7 

   مستجد منه هللا عثمان فريد عثمان الشبراخيتى 2710231211211511

419
8 

   مستجد منى وائل رفيق محمد الطبجى 2710231211211506

419
9 

   مستجد منيره اسامه محمد عيد حسن 2710231211211742

420
0 

   مستجد حمها عالء على عبدالقادر صال 2710231211211554

420
1 

   مستجد مى احمد على محمد عبد العاطى 2710231211211512

420
2 

   مستجد الحميد غانم دمى جمال محمد عب 2710231211211710

420
3 

   مستجد مى محمد السيد محمد كسبه 2710231211211711

 التعلم الحركى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

420
4 

   مستجد مى مصطفى محمد محمد شلبى 2710231211211571

420
5 

   مستجد مياده محمود عبدالمجيد احمد حسين 2710231211211572

420
6 

   مستجد ناديه سعد بدر رجب سلطح 2710231211211051

420
7 

   مستجد ناريمان محمود عبد الكريم سنهر 2710231211211700

420
8 

   مستجد ناهد شعبان عبد هللا عامر 2710231211211617

420
9 

   مستجد شقرندى يونس يونس اال 2710231211211743

421
0 

   مستجد نهى صفوت مصطفى زغلول 2710231211211507

421
1 

   مستجد محمد شعيرة نورا محمد عبدالخالق 2710231211211747



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد ســـــــــــــناال الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

421
2 

   مستجد نورهان بسيونى يوسف يوسف حنيطة 2710231211211620

421
3 

   مستجد نورهان موسى نصر هللا موسى 2710231211211501

421
4 

   مستجد هاجر ابراهيم شعبان مصطفى رمضان 2710231211211710

421
5 

   مستجد هاجر اسماعيل اسماعيل احمد طه الروينى 2710231211211711

421
6 

   مستجد لى بدر البرماوىم لطفى عاهاجر هش 2710231211211725

421
7 

   مستجد هبه هللا عبدالعظيم احمد القاضى 2710231211211013

421
8 

   مستجد هبه عيسوى عبد المقصود الدميرى 2710231201211607

421
9 

   مستجد هدى سامى محمد عبد الحى القاضى 2710231211211055

422
0 

   مستجد بان بلتاجىعهدى هانى السيد ش 2710231211211600

422
1 

   مستجد هدير محمد على ابراهيم 2710231211211603

422
2 

   مستجد هناء فتحى احمد وهبان 2710231211211700

422
3 

   مستجد يد ابراهيم قطب عكاشههناء هانى س 2710231211211540

422
4 

   مستجد هند حامد حماد احمد بالل 2710231211211674

422
5 

   مستجد هند سعد اسماعيل مصطفى اسماعيل 2710231211211721

422
6 

   مستجد هيام اسماعيل محمد احمد عبدالعظيم 2710231211211625

422
7 

   مستجد م الزعبالوىوسام اسامه الزغبى ابراهي 2710231211211671

422
8 

   مستجد وفيقه الطنطاوى عبد اللطيف الطنطاوى عارف 2710231201211666

422
9 

   مستجد والء اسماعيل عبد الحليم اسماعيل حواش 2710231211211621

423
0 

   مستجد والء مجدى سعد نعمت هللا 2710231211211771

423
1 

   مستجد بارك عاشورياسمين اشرف منصور م 2710231211211720

423
2 

   مستجد ياسمين زيان محمد زيان خطاب 2710231211211772

423
3 

   مستجد ياسمين مسعد محمد محمود عبدربه 2710231211211667

 الحركىالتعلم  المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

423
4 

   مستجد يسرا عبد الوهاب محمد الحسينى عبد الرازق 2710231211211573

423
5 

   باق زنقلىاسماء السعيد على محمد ال 2710231201211576

423
6 

   باق ثريا خالد سعيد خليل عيسى 2710231201211677

423
7 

   باق صرر محمد ناصجيهان نا 2710231201211711

423
8 

   باق رنا اشرف احمد البيلى 2710231201211710

424
0 

   باق هايدى محمد عبدالرحيم مرسى عبدالرحيم 2710231201211330

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 
 شعبة تدريس الرتبية الرياضية- الرابعةالفرقة طالبات  ختلفاتكشف حضور 

 م0202/0200عام اجلامعى لل -بالفرقة الثالثة  الفصل الدراسى الثاني   ملقررات
 (ختلفات 20جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

5277 
تدريس 5س يد محمد محمد صالحزينب السع 2710231201211632

 مستجد
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 طرق تدريس الجمباز : المادة  الثالثةالفرقة   الباتطكشف حضور 

 التعلم الحركى  -المادة :  
                           

                    



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية ( 
 (02جلنة )

 االســـــــــــــن الرقم الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم
 الطبلت ثبلتسلين توقيع

409
2 

   مستجد ىماخالص عبد المنعم زكى محمد الشا 2710231211211011

409
3 

   مستجد اروى سعد محمد احمد زغلول 2710231211211705

409
4 

   مستجد اروى واصف سعد احمد المسلمانى 2710231211211626

409
5 

   تجدمس اسراء ابراهيم عبدالسالم مرسال بكر 2710231211211600

409
6 

   مستجد اسراء ابراهيم فواد البحيرى 2710231211211737

409
7 

   مستجد اسراء احمد اسماعيل احمد حربى 2710231211211022

409
8 

   مستجد اسراء احمد عبدالفتاح محمد عزام 2710231211211605

409
9 

   مستجد اسراء اشرف عبد المقصود مرسى الشناوى 2710231211211515

410
0 

   مستجد اسراء محمد ابراهيم محمد يوسف الصياد 2710231211211740

410
1 

   مستجد اسراء محمود رفعت محمود الزواوى 2710231211211027

410
2 

   مستجد اسماء حامد محمد كامل البنا 2710231211211706

410
3 

   مستجد اسماء خالد احمد حسين مرسى 2710231211211716

410
4 

   مستجد اسماء رشاد محمد عطا محمد 2710231211211635

410
5 

   مستجد س اسماعيل الغندورمير عباساسماء  2710231211211657

410
6 

   مستجد اسماء محمد السيد ابراهيم سكران 2710231211211516

410
7 

   مستجد اسماء محمود قطب شمس الدين 2710231211211602

410
8 

   مستجد مصطفى محمد الفقى االء مصطفى 2710231211211753

410
9 

   مستجد لعالاالء يونس عوض عيد عبدا 2710231211211636

411
0 

   مستجد الشيماء ابراهيم عبدالرحمن سليمان يوسف 2710231211211672

411
1 

   مستجد امال محمد حسنى عبده شرابى 2710231211211731

411
2 

   مستجد دىامل صالح مصطفى على النا 2710231211211556

411
3 

   مستجد بدوىامل محمود حسنى  2710231211211543

411
4 

   مستجد امنية رجب فتحى ابراهيم غانم 2710231211211046

   مستجد اميره ايمن سليم عبد الفتاح سليم 4112710231211211760



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

5 

411
6 

   مستجد ايمان احمد فتوح الحصاوى 2710231211211010

411
7 

   مستجد ايمان السيد السيد بسيونى الفار 2710231211211726

411
8 

   مستجد جمعه محمد سالمة محمدان ايم 2710231211211722

411
9 

   مستجد ايمان رفيق احمد ابوجويلى 2710231211211501

412
0 

   مستجد ايمان شريف محمد حسين محمد هيكل 2710231211211507

412
1 

   مستجد ين طه الشناوىايمان عمر ام 2710231211211712



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثة الفرقة  كشف حضور طالبات  
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى (ية الرياضية )تدريس الرتب

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

412
2 

   مستجد حمد امين حسين محمد عرفهايه ا 2710231211211611

412
3 

   مستجد عبد المنعم ابراهيم جادماعيل ايه اس 2710231211211776

412
4 

   مستجد ايه محمد شحتة محمد رمضان 2710231211211777

412
5 

   مستجد ايه يونس حسانين يونس محمد 2710231211211544

412
6 

   مستجد ب هللابدور مجدى محمد محمد جا 2710231211211755

412
7 

   مستجد سمله عصام محمود محمدينب 2710231211211724

412
8 

   مستجد حبيبه عبد العاطى فتحى خميس 2710231211211552

412
9 

   مستجد حنان محمد مهنى سعد سالم 2710231211211040

413
0 

   مستجد حنين السيد محمد طلب 2710231211211756

413
1 

   مستجد حنين فوزى مصطفى شاهين 2710231211211775

413
2 

   مستجد الحفيظ جابر الحجرلد عبد خلود خا 2710231211211551

413
3 

   مستجد خلود رافت سعد سعد غلمش 2710231211211047

413
4 

   مستجد خلود صابر صابر المغربى احمد الحسنين 2710231211211730

413
5 

   مستجد حى باهى حسن عطيهخلود عبد الحميد صب 2710231211211713

413
6 

   مستجد ودده ابراهيم داخلود محمد حما 2710231211211017

413
7 

   مستجد خلود مصطفى مصطفى اللقانى 2710231211211615

413
8 

   مستجد داليا ابراهيم محمد حرفوش 2710231211211721

413
9 

   مستجد داليا توفيق ابراهيم رزق 2710231211211510

414
0 

   مستجد د فرجداليا شعبان سعد السي 2710231211211503

414
1 

   مستجد داليا ياسر محمد خليفة هيبه 2710231211211621

414
2 

   مستجد دعاء محمد عبدهللا السيد الحداد 2710231211211514

414
3 

   مستجد دعاء محمد عطيه ابو عيد 2710231211211015

 طرق تدريس الجمباز المادة :

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

414
4 

   مستجد بوالفتوح فضل عبدهدنيا ا 2710231211211661

414
5 

   مستجد سف محمد عيددنيا رافت يو 2710231211211510

414
6 

   مستجد دنيا عبد اللطيف عبد القادر خليل 2710231211211714

414
7 

   مستجد دينا السعيد محمود محمد قطب 2710231211211746

414
8 

   جدمست دينا السيد محمد كيالنى سعيد 2710231211211715

414
9 

   تجدسم بد الحميد عبده السقادينا عبده ع 2710231211211051

415
0 

   مستجد دينا مجدى سعيد الصاوى محمد 2710231211211566

415
1 

   مستجد دينا محمد سليمان محمود قنديل 2710231211211053

 
 
 
 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىراسى الفصل الد)تدريس الرتبية الرياضية (

 (08جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن لكــودىالرقن ا م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

415
2 

   مستجد رانيا فهمى فهمى خفاجى 2710231211211757

415
3 

   مستجد رانيا محمد محمد فتح هللا سرور 2710231211211677

415
4 

   مستجد فهمى محمد داودرانيا مسعد  2710231211211014

415
5 

   مستجد رانيا يوسف احمد هيبه 2710231211211605

415
6 

   مستجد رحمه شريف محمد عبد اللطيف صبح 2710231201211670

415
7 

   مستجد رحمه شعبان جمعه مصطفى المليطى 2710231211211770

415
8 

   مستجد ى عبدالغنى عبدالقادر سلومهرحمه مصطف 2710231211211504

415
9 

   مستجد رحمه وليد شحاته مصطفى شريف 2710231211211663

416
0 

   مستجد رضوى حسانين على حسانين شريف 2710231211211616

416
1 

   مستجد رنين كمال سليمان محمد الحالج 2710231211211731

   مستجد بركهروان محمود فتحى محمد  4162710231211211716

 طرق تدريس الجمباز المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

2 

416
3 

   مستجد م شرارهبراهيم ابراهيريهام حطاوى ا 2710231211211643

416
4 

   مستجد ريهام عابدين محمود عابدين حسن 2710231211211632

416
5 

   مستجد ريهام محمد حسن لطفى عرجاوى 2710231211211054

416
6 

   مستجد زينب صفا محمد مصطفى صالح 2710231211211613

416
7 

   تجدسم سيد فاروق محمد رمضانسارة ال 2710231211211042

416
8 

   مستجد سارة عيد عبد العليم نصار 2710231211211511

416
9 

   مستجد ساره ابراهيم احمد احمد المصرى 2710231211211077

417
0 

   مستجد ساره السعيد ابراهيم صالح مطر 2710231211211670

417
1 

   دمستج ساره جابر احمد ابو جبل 2710231211211033

417
2 

   مستجد ساره ولى الدين فصيح عبدالوهاب عطاهللا 2710231211211703

417
3 

   مستجد سلمى عبدالناصر احمد عبدالمجيد اسماعيل 2710231211211010

417
4 

   مستجد سلمى محمد عبد الحميد محمد 2710231211211553

417
5 

   مستجد ة السيد ابراهيم داودسمر جمع 2710231211211644

417
6 

   مستجد سمر عالء عبد اللطيف رضوان عون 2710231211211611

417
7 

   مستجد شروق البيلى فتحى يوسف البيلى 2710231211211701

417
8 

   مستجد شروق على عبدالعظيم عبدالعزيز بكر 2710231211211702

417
9 

   مستجد الرحمن الزهبى شيماء عباس محمد عبد 2710231211211634

418
0 

   مستجد لمهدى ابراهيم احمدء اصفا 2710231211211503

418
1 

 مستجد عبير عنتر عوض على الحوفى 2710231211211640
  



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد ـــــناالســــــــ الرقن الكــودى م
قيع الطبلت تو

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

418
2 

   مستجد عبير وليد محمد عبدالرحمن عنز 2710231211211706

418
3 

   مستجد عفاف وليد سمير احمد مزروع 2710231211211600

418
4 

   مستجد ى حسنعال السيد عبد العزيز عل 2710231211211612

418
5 

   مستجد على الشيخ عهد على سعد 2710231211211500

418
6 

   مستجد غاده ابراهيم صبرى محمد ابراهيم يحيى 2710231211211571

418
7 

   مستجد غاده وائل الدسوقى المتولى ابو المجد 2710231211211740

418
8 

   مستجد يم مندورفردوس حامد عبد الحميد محمد ابراه 2710231211211650

418
9 

   مستجد نبيل عبدالعزيز حجازى قمر محمد 2710231211211502

419
0 

   مستجد ماجده اشرف محمد محمد االلفى 2710231211211623

419
1 

   مستجد مرام عالء اسماعيل عاشور 2710231211211020

419
2 

   مستجد مرنا سامح ممدوح حامد عطيه احمد 2710231211211641

419
3 

   مستجد نهلسيد شعبان عطا ابوعيامريم ا 2710231211211717

419
4 

   مستجد مريم عبدالمنعم فرج البيلى 2710231211211741

419
5 

   مستجد منار شفيق عبد الوهاب محمد عمران 2710231211211044

419
6 

   مستجد منار عبدالفتاح عبدالكريم الخبى 2710231211211050

419
7 

   جدمست عثمان الشبراخيتى منه هللا عثمان فريد 2710231211211511

419
8 

   مستجد منى وائل رفيق محمد الطبجى 2710231211211506

419
9 

   مستجد منيره اسامه محمد عيد حسن 2710231211211742

420
0 

   مستجد مها عالء على عبدالقادر صالح 2710231211211554

420
1 

   مستجد على محمد عبد العاطىمى احمد  2710231211211512

420
2 

   مستجد مى جمال محمد عبد الحميد غانم 2710231211211710

420
3 

   مستجد مى محمد السيد محمد كسبه 2710231211211711

 طرق تدريس الجمباز المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

420
4 

   مستجد مى مصطفى محمد محمد شلبى 2710231211211571

420
5 

   جدمست مياده محمود عبدالمجيد احمد حسين 2710231211211572

420
6 

   مستجد طحناديه سعد بدر رجب سل 2710231211211051

420
7 

   مستجد ناريمان محمود عبد الكريم سنهر 2710231211211700

420
8 

   مستجد ناهد شعبان عبد هللا عامر 2710231211211617

420
9 

   مستجد ندى يونس يونس االشقر 2710231211211743

421
0 

   مستجد فوت مصطفى زغلولنهى ص 2710231211211507

421
1 

   مستجد ورا محمد عبدالخالق محمد شعيرةن 2710231211211747



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
ت توقيع الطبل

 ثبالستالم

الطبلت  توقيع

 ثبلتسلين

421
2 

   مستجد نورهان بسيونى يوسف يوسف حنيطة 2710231211211620

421
3 

   مستجد نورهان موسى نصر هللا موسى 2710231211211501

421
4 

   مستجد هاجر ابراهيم شعبان مصطفى رمضان 2710231211211710

421
5 

   مستجد ل احمد طه الروينىهاجر اسماعيل اسماعي 2710231211211711

421
6 

   مستجد هاجر هشام لطفى على بدر البرماوى 2710231211211725

421
7 

   مستجد هبه هللا عبدالعظيم احمد القاضى 2710231211211013

421
8 

   مستجد هبه عيسوى عبد المقصود الدميرى 2710231201211607

421
9 

   مستجد ى القاضىهدى سامى محمد عبد الح 2710231211211055

422
0 

   مستجد هدى هانى السيد شعبان بلتاجى 2710231211211600

422
1 

   مستجد هدير محمد على ابراهيم 2710231211211603

422
2 

   مستجد هناء فتحى احمد وهبان 2710231211211700

422
3 

   مستجد هناء هانى سيد ابراهيم قطب عكاشه 2710231211211540

422
4 

   جدمست مد حماد احمد باللهند حا 2710231211211674

422
5 

   مستجد هند سعد اسماعيل مصطفى اسماعيل 2710231211211721

422
6 

   مستجد هيام اسماعيل محمد احمد عبدالعظيم 2710231211211625

422
7 

   مستجد وسام اسامه الزغبى ابراهيم الزعبالوى 2710231211211671

422
8 

   مستجد ارفعبد اللطيف الطنطاوى عوفيقه الطنطاوى  2710231201211666

422
9 

   مستجد والء اسماعيل عبد الحليم اسماعيل حواش 2710231211211621

423
0 

   مستجد والء مجدى سعد نعمت هللا 2710231211211771

423
1 

   مستجد ياسمين اشرف منصور مبارك عاشور 2710231211211720

423
2 

   مستجد زيان خطاب ياسمين زيان محمد 2710231211211772

423
3 

   مستجد ياسمين مسعد محمد محمود عبدربه 2710231211211667

 طرق تدريس الجمباز :ة الماد
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

423
4 

   مستجد يسرا عبد الوهاب محمد الحسينى عبد الرازق 2710231211211573

423
5 

   باق اسماء السعيد على محمد الزنقلى 2710231201211576

423
6 

   باق ىالد سعيد خليل عيسثريا خ 2710231201211677

423
7 

   باق جيهان ناصر محمد ناصر 2710231201211711

423
8 

   باق رنا اشرف احمد البيلى 2710231201211710

424
0 

   باق هايدى محمد عبدالرحيم مرسى عبدالرحيم 2710231201211330

424
1 

   باق هدير مراد عبدالفتاح احمد زغلول 2710231201211571

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 
 شعبة تدريس الرتبية الرياضية- الرابعةالفرقة لبات طا ختلفاتكشف حضور 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -بالفرقة الثالثة  الفصل الدراسى الثاني   ملقررات
 (20جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   تدريس مستجد5س جوده ماء رضا عبدهللا محموداس 2710231201211403 6217

   تدريس مستجد5س ايات مصطفى حسن داود 2710231201211626 6236

   تدريس مستجد5س ايه خالد ممدوح السيد جمعه 2710231201211776 6245

   تدريس مستجد5س جهاد محمد عبدالسالم احمد غباشى 2710231201211247 6255

   تدريس مستجد5س ب النبىسلمى عبدالمنعم حس 2710231201211730 5205

   تدريس مستجد5س صفاء محمود احمد محمدجبر 2710231201211470 6203

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االيقاع الحركىطرق تدريس  المادة :  الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات

               مباز   طرق تدريس الج  -المادة :  
                           

                    



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية ( 
 (02) جلنة

 االســـــــــــــن ىالرقم الكــود م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم
 توقيع الطبلت ثبلتسلين

409
2 

   مستجد اخالص عبد المنعم زكى محمد الشامى 2710231211211011

409
3 

   مستجد اروى سعد محمد احمد زغلول 2710231211211705

409
4 

   دمستج احمد المسلمانىد اروى واصف سع 2710231211211626

409
5 

   مستجد اسراء ابراهيم عبدالسالم مرسال بكر 2710231211211600

409
6 

   مستجد اسراء ابراهيم فواد البحيرى 2710231211211737

409
7 

   مستجد اسراء احمد اسماعيل احمد حربى 2710231211211022

409
8 

   مستجد زامع اسراء احمد عبدالفتاح محمد 2710231211211605

409
9 

   مستجد اسراء اشرف عبد المقصود مرسى الشناوى 2710231211211515

410
0 

   مستجد اسراء محمد ابراهيم محمد يوسف الصياد 2710231211211740

410
1 

   مستجد اسراء محمود رفعت محمود الزواوى 2710231211211027

410
2 

   مستجد ابناسماء حامد محمد كامل ال 2710231211211706

410
3 

   مستجد اسماء خالد احمد حسين مرسى 2710231211211716

410
4 

   مستجد اسماء رشاد محمد عطا محمد 2710231211211635

410
5 

   مستجد اسماء سمير عباس اسماعيل الغندور 2710231211211657

410
6 

   مستجد اسماء محمد السيد ابراهيم سكران 2710231211211516

410
7 

   مستجد ء محمود قطب شمس الديناسما 2710231211211602

410
8 

   مستجد االء مصطفى مصطفى محمد الفقى 2710231211211753

410
9 

   مستجد االء يونس عوض عيد عبدالعال 2710231211211636

411
0 

   مستجد الشيماء ابراهيم عبدالرحمن سليمان يوسف 2710231211211672

411
1 

   مستجد ده شرابىامال محمد حسنى عب 2710231211211731

411
2 

   مستجد امل صالح مصطفى على النادى 2710231211211556

411
3 

   مستجد امل محمود حسنى بدوى 2710231211211543

411
4 

   مستجد امنية رجب فتحى ابراهيم غانم 2710231211211046

   مستجد ملياميره ايمن سليم عبد الفتاح س 4112710231211211760



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

5 

411
6 

   مستجد ايمان احمد فتوح الحصاوى 2710231211211010

411
7 

   مستجد ايمان السيد السيد بسيونى الفار 2710231211211726

411
8 

   مستجد ايمان جمعه محمد سالمة محمد 2710231211211722

411
9 

   مستجد ايمان رفيق احمد ابوجويلى 2710231211211501

412
0 

   مستجد محمد حسين محمد هيكلايمان شريف  2710231211211507

412
1 

   مستجد ايمان عمر امين طه الشناوى 2710231211211712



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات  
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 القيــد حبلـة ـــــناالســــــــ الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

412
2 

   مستجد ايه احمد امين حسين محمد عرفه 2710231211211611

412
3 

   مستجد ايه اسماعيل عبد المنعم ابراهيم جاد 2710231211211776

412
4 

   مستجد ايه محمد شحتة محمد رمضان 2710231211211777

412
5 

   مستجد نس حسانين يونس محمدايه يو 2710231211211544

412
6 

   مستجد بدور مجدى محمد محمد جاب هللا 2710231211211755

412
7 

   مستجد بسمله عصام محمود محمدين 2710231211211724

412
8 

   مستجد حبيبه عبد العاطى فتحى خميس 2710231211211552

412
9 

   مستجد هنى سعد سالمحنان محمد م 2710231211211040

413
0 

   مستجد حنين السيد محمد طلب 2710231211211756

413
1 

   مستجد حنين فوزى مصطفى شاهين 2710231211211775

413
2 

   مستجد خلود خالد عبد الحفيظ جابر الحجر 2710231211211551

413
3 

   مستجد خلود رافت سعد سعد غلمش 2710231211211047

413
4 

   مستجد بر المغربى احمد الحسنيند صابر صاخلو 2710231211211730

413
5 

   مستجد خلود عبد الحميد صبحى باهى حسن عطيه 2710231211211713

413
6 

   مستجد خلود محمد حماده ابراهيم داود 2710231211211017

413
7 

   مستجد خلود مصطفى مصطفى اللقانى 2710231211211615

413
8 

   مستجد حرفوشهيم محمد داليا ابرا 2710231211211721

413
9 

   مستجد داليا توفيق ابراهيم رزق 2710231211211510

414
0 

   مستجد داليا شعبان سعد السيد فرج 2710231211211503

414
1 

   مستجد داليا ياسر محمد خليفة هيبه 2710231211211621

414
2 

   مستجد اددعاء محمد عبدهللا السيد الحد 2710231211211514

414
3 

   مستجد دعاء محمد عطيه ابو عيد 2710231211211015

 االيقاع الحركىطرق تدريس  المادة :

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

414
4 

   مستجد دنيا ابوالفتوح فضل عبده 2710231211211661

414
5 

   مستجد دنيا رافت يوسف محمد عيد 2710231211211510

414
6 

   مستجد دنيا عبد اللطيف عبد القادر خليل 2710231211211714

414
7 

   مستجد د محمد قطبسعيد محمودينا ال 2710231211211746

414
8 

   مستجد دينا السيد محمد كيالنى سعيد 2710231211211715

414
9 

   مستجد دينا عبده عبد الحميد عبده السقا 2710231211211051

415
0 

   مستجد دينا مجدى سعيد الصاوى محمد 2710231211211566

415
1 

   مستجد ديلمان محمود قندينا محمد سلي 2710231211211053

 
 
 
 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (08جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

415
2 

   مستجد خفاجىمى رانيا فهمى فه 2710231211211757

415
3 

   مستجد رانيا محمد محمد فتح هللا سرور 2710231211211677

415
4 

   مستجد رانيا مسعد فهمى محمد داود 2710231211211014

415
5 

   مستجد رانيا يوسف احمد هيبه 2710231211211605

415
6 

   مستجد صبح رحمه شريف محمد عبد اللطيف 2710231201211670

415
7 

   مستجد رحمه شعبان جمعه مصطفى المليطى 2710231211211770

415
8 

   مستجد رحمه مصطفى عبدالغنى عبدالقادر سلومه 2710231211211504

415
9 

   مستجد رحمه وليد شحاته مصطفى شريف 2710231211211663

416
0 

   مستجد رضوى حسانين على حسانين شريف 2710231211211616

416
1 

   مستجد رنين كمال سليمان محمد الحالج 2710231211211731

   مستجد روان محمود فتحى محمد بركه 4162710231211211716

 االيقاع الحركى طرق تدريس المادة :

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

2 

416
3 

   مستجد ريهام حطاوى ابراهيم ابراهيم شراره 2710231211211643

416
4 

   مستجد ريهام عابدين محمود عابدين حسن 2710231211211632

416
5 

   مستجد سن لطفى عرجاوىد حريهام محم 2710231211211054

416
6 

   مستجد زينب صفا محمد مصطفى صالح 2710231211211613

416
7 

   مستجد سارة السيد فاروق محمد رمضان 2710231211211042

416
8 

   مستجد سارة عيد عبد العليم نصار 2710231211211511

416
9 

   مستجد مد احمد المصرىساره ابراهيم اح 2710231211211077

417
0 

   مستجد ساره السعيد ابراهيم صالح مطر 2710231211211670

417
1 

   مستجد ساره جابر احمد ابو جبل 2710231211211033

417
2 

   مستجد ساره ولى الدين فصيح عبدالوهاب عطاهللا 2710231211211703

417
3 

   مستجد يد اسماعيلسلمى عبدالناصر احمد عبدالمج 2710231211211010

417
4 

   مستجد سلمى محمد عبد الحميد محمد 2710231211211553

417
5 

   مستجد سمر جمعة السيد ابراهيم داود 2710231211211644

417
6 

   مستجد سمر عالء عبد اللطيف رضوان عون 2710231211211611

417
7 

   مستجد شروق البيلى فتحى يوسف البيلى 2710231211211701

417
8 

   مستجد روق على عبدالعظيم عبدالعزيز بكرش 2710231211211702

417
9 

   مستجد شيماء عباس محمد عبد الرحمن الزهبى 2710231211211634

418
0 

   مستجد صفاء المهدى ابراهيم احمد 2710231211211503

418
1 

 مستجد عبير عنتر عوض على الحوفى 2710231211211640
  



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   باتكشف حضور طال
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى ريس الرتبية الرياضية (تد)

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

418
2 

   مستجد عبير وليد محمد عبدالرحمن عنز 2710231211211706

418
3 

   مستجد يد سمير احمد مزروععفاف ول 2710231211211600

418
4 

   مستجد عال السيد عبد العزيز على حسن 2710231211211612

418
5 

   مستجد عهد على سعد على الشيخ 2710231211211500

418
6 

   مستجد غاده ابراهيم صبرى محمد ابراهيم يحيى 2710231211211571

418
7 

   مستجد ابو المجدوقى المتولى غاده وائل الدس 2710231211211740

418
8 

   مستجد فردوس حامد عبد الحميد محمد ابراهيم مندور 2710231211211650

418
9 

   مستجد قمر محمد نبيل عبدالعزيز حجازى 2710231211211502

419
0 

   مستجد ماجده اشرف محمد محمد االلفى 2710231211211623

419
1 

   مستجد سماعيل عاشورمرام عالء ا 2710231211211020

419
2 

   مستجد مرنا سامح ممدوح حامد عطيه احمد 2710231211211641

419
3 

   مستجد مريم السيد شعبان عطا ابوعيانه 2710231211211717

419
4 

   مستجد مريم عبدالمنعم فرج البيلى 2710231211211741

419
5 

   مستجد بد الوهاب محمد عمرانمنار شفيق ع 2710231211211044

419
6 

   مستجد منار عبدالفتاح عبدالكريم الخبى 2710231211211050

419
7 

   مستجد منه هللا عثمان فريد عثمان الشبراخيتى 2710231211211511

419
8 

   مستجد منى وائل رفيق محمد الطبجى 2710231211211506

419
9 

   مستجد عيد حسنمنيره اسامه محمد  2710231211211742

420
0 

   مستجد مها عالء على عبدالقادر صالح 2710231211211554

420
1 

   مستجد مى احمد على محمد عبد العاطى 2710231211211512

420
2 

   مستجد مى جمال محمد عبد الحميد غانم 2710231211211710

420
3 

   مستجد مى محمد السيد محمد كسبه 2710231211211711

 حركىالااليقاع طرق تدريس  المادة :

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

420
4 

   مستجد د شلبىطفى محمد محممى مص 2710231211211571

420
5 

   مستجد مياده محمود عبدالمجيد احمد حسين 2710231211211572

420
6 

   مستجد ناديه سعد بدر رجب سلطح 2710231211211051

420
7 

   مستجد ناريمان محمود عبد الكريم سنهر 2710231211211700

420
8 

   جدمست بان عبد هللا عامرناهد شع 2710231211211617

420
9 

   مستجد ندى يونس يونس االشقر 2710231211211743

421
0 

   مستجد نهى صفوت مصطفى زغلول 2710231211211507

421
1 

   مستجد نورا محمد عبدالخالق محمد شعيرة 2710231211211747



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200 لعام اجلامعىل -  الثانىل الدراسى الفص)تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

421
2 

   مستجد نورهان بسيونى يوسف يوسف حنيطة 2710231211211620

421
3 

   مستجد وسىنورهان موسى نصر هللا م 2710231211211501

421
4 

   مستجد اهيم شعبان مصطفى رمضانهاجر ابر 2710231211211710

421
5 

   مستجد هاجر اسماعيل اسماعيل احمد طه الروينى 2710231211211711

421
6 

   مستجد هاجر هشام لطفى على بدر البرماوى 2710231211211725

421
7 

   مستجد ضىهبه هللا عبدالعظيم احمد القا 2710231211211013

421
8 

   مستجد عبد المقصود الدميرى هبه عيسوى 2710231201211607

421
9 

   مستجد هدى سامى محمد عبد الحى القاضى 2710231211211055

422
0 

   مستجد هدى هانى السيد شعبان بلتاجى 2710231211211600

422
1 

   مستجد هدير محمد على ابراهيم 2710231211211603

422
2 

   مستجد احمد وهبان هناء فتحى 2710231211211700

422
3 

   مستجد هناء هانى سيد ابراهيم قطب عكاشه 2710231211211540

422
4 

   مستجد هند حامد حماد احمد بالل 2710231211211674

422
5 

   مستجد هند سعد اسماعيل مصطفى اسماعيل 2710231211211721

422
6 

   ستجدم محمد احمد عبدالعظيمهيام اسماعيل  2710231211211625

422
7 

   مستجد وسام اسامه الزغبى ابراهيم الزعبالوى 2710231211211671

422
8 

   مستجد وفيقه الطنطاوى عبد اللطيف الطنطاوى عارف 2710231201211666

422
9 

   مستجد والء اسماعيل عبد الحليم اسماعيل حواش 2710231211211621

423
0 

   مستجد والء مجدى سعد نعمت هللا 2710231211211771

423
1 

   مستجد ياسمين اشرف منصور مبارك عاشور 2710231211211720

423
2 

   مستجد ياسمين زيان محمد زيان خطاب 2710231211211772

423
3 

   مستجد ياسمين مسعد محمد محمود عبدربه 2710231211211667

 االيقاع الحركىطرق تدريس  المادة :

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

423
4 

   ستجدم الحسينى عبد الرازق يسرا عبد الوهاب محمد 2710231211211573

423
5 

   باق اسماء السعيد على محمد الزنقلى 2710231201211576

423
6 

   باق ثريا خالد سعيد خليل عيسى 2710231201211677

424
0 

   باق هايدى محمد عبدالرحيم مرسى عبدالرحيم 2710231201211330

424
1 

   باق لولهدير مراد عبدالفتاح احمد زغ 2710231201211571

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 
 

 شعبة تدريس الرتبية الرياضية- الرابعةلفرقة اطالبات  ختلفاتضور كشف ح
 م0202/0200للعام اجلامعى  -بالفرقة الثالثة  الفصل الدراسى الثاني   ملقررات

 ختلفات (20جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

طبلت توقيع ال

 ثبلتسلين  

   تدريس مستجد5س محمود جوده اسماء رضا عبدهللا 2710231201211403 6217

   تدريس مستجد5س امانى احمد حسين احمد عوض 2710231201211620 6222

   تدريس مستجد5س سالى محمود عبد اللطيف سيد احمد الشاعر 2710231201211510 5203

   تدريس مستجد5س لد مصطفى محمد مخيمرنسرين خا 2710231271211171 6332

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرق تدريس االيقاع الحركى                   -ادة :الم  
                           

                    



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ثالثةالالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية ( 

 (62لجنة )

 االســـــــــــــن الرقم الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم
 ع الطبلت ثبلتسلينقيتو

409
2 

   مستجد زكى محمد الشامى بد المنعماخالص ع 2710231211211011

409
3 

   مستجد اروى سعد محمد احمد زغلول 2710231211211705

409
4 

   مستجد اروى واصف سعد احمد المسلمانى 2710231211211626

409
5 

   ستجدم اسراء ابراهيم عبدالسالم مرسال بكر 2710231211211600

409
6 

   مستجد البحيرى اسراء ابراهيم فواد 2710231211211737

409
7 

   مستجد د اسماعيل احمد حربىاسراء احم 2710231211211022

409
8 

   مستجد اسراء احمد عبدالفتاح محمد عزام 2710231211211605

409
9 

   مستجد اسراء اشرف عبد المقصود مرسى الشناوى 2710231211211515

410
0 

   مستجد ف الصياداسراء محمد ابراهيم محمد يوس 2710231211211740

410
1 

   مستجد ود رفعت محمود الزواوىاسراء محم 2710231211211027

410
2 

   مستجد اسماء حامد محمد كامل البنا 2710231211211706

410
3 

   مستجد اسماء خالد احمد حسين مرسى 2710231211211716

410
4 

   مستجد اسماء رشاد محمد عطا محمد 2710231211211635

410
5 

   مستجد اسماء سمير عباس اسماعيل الغندور 2710231211211657

410
6 

   مستجد اسماء محمد السيد ابراهيم سكران 2710231211211516

410
7 

   مستجد اسماء محمود قطب شمس الدين 2710231211211602

410
8 

   مستجد ى مصطفى محمد الفقىطفاالء مص 2710231211211753

410
9 

   مستجد نس عوض عيد عبدالعالاالء يو 2710231211211636

411
0 

   مستجد الشيماء ابراهيم عبدالرحمن سليمان يوسف 2710231211211672

411
1 

   مستجد امال محمد حسنى عبده شرابى 2710231211211731

411
2 

   مستجد ادىلنامل صالح مصطفى على ا 2710231211211556

411
3 

   تجدمس ى بدوىامل محمود حسن 2710231211211543

411
4 

   مستجد تحى ابراهيم غانمامنية رجب ف 2710231211211046

 الحاسب األلـى المادة : 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

411
5 

   مستجد اميره ايمن سليم عبد الفتاح سليم 2710231211211760

411
6 

   مستجد ايمان احمد فتوح الحصاوى 2710231211211010

411
7 

   مستجد ايمان السيد السيد بسيونى الفار 2710231211211726

411
8 

   ستجدم ايمان جمعه محمد سالمة محمد 2710231211211722

411
9 

   مستجد ايمان رفيق احمد ابوجويلى 2710231211211501

412
0 

   مستجد ايمان شريف محمد حسين محمد هيكل 2710231211211507

412
1 

   مستجد مين طه الشناوىا ايمان عمر 2710231211211712



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ثةالثالرقة الف  كشف حضور طالبات  
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىى الفصل الدراس)تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

412
2 

   مستجد ايه احمد امين حسين محمد عرفه 2710231211211611

412
3 

   مستجد ايه اسماعيل عبد المنعم ابراهيم جاد 2710231211211776

412
4 

   مستجد ايه محمد شحتة محمد رمضان 2710231211211777

412
5 

   مستجد ايه يونس حسانين يونس محمد 2710231211211544

412
6 

   مستجد حمد محمد جاب هللام بدور مجدى 2710231211211755

412
7 

   مستجد ام محمود محمدينبسمله عص 2710231211211724

412
8 

   مستجد به عبد العاطى فتحى خميسحبي 2710231211211552

412
9 

   مستجد حنان محمد مهنى سعد سالم 2710231211211040

413
0 

   مستجد حنين السيد محمد طلب 2710231211211756

413
1 

   مستجد حنين فوزى مصطفى شاهين 2710231211211775

413
2 

   مستجد خلود خالد عبد الحفيظ جابر الحجر 2710231211211551

413
3 

   مستجد خلود رافت سعد سعد غلمش 2710231211211047

413
4 

   مستجد خلود صابر صابر المغربى احمد الحسنين 2710231211211730

413
5 

   مستجد د الحميد صبحى باهى حسن عطيهعبخلود  2710231211211713

413
6 

   مستجد خلود محمد حماده ابراهيم داود 2710231211211017

413
7 

   مستجد خلود مصطفى مصطفى اللقانى 2710231211211615

413
8 

   مستجد داليا ابراهيم محمد حرفوش 2710231211211721

413
9 

   ستجدم داليا توفيق ابراهيم رزق 2710231211211510

414
0 

   ستجدم سيد فرجداليا شعبان سعد ال 2710231211211503

414
1 

   مستجد ة هيبهداليا ياسر محمد خليف 2710231211211621

414
2 

   مستجد دعاء محمد عبدهللا السيد الحداد 2710231211211514

414
3 

   مستجد دعاء محمد عطيه ابو عيد 2710231211211015

 سب األلـىحاال : المادة
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

414
4 

   مستجد دنيا ابوالفتوح فضل عبده 2710231211211661

414
5 

   مستجد دنيا رافت يوسف محمد عيد 2710231211211510

414
6 

   مستجد دنيا عبد اللطيف عبد القادر خليل 2710231211211714

414
7 

   مستجد دينا السعيد محمود محمد قطب 2710231211211746

414
8 

   مستجد نى سعيدالدينا السيد محمد كي 2710231211211715

414
9 

   مستجد يد عبده السقاعبد الحم دينا عبده 2710231211211051

415
0 

   مستجد مجدى سعيد الصاوى محمددينا  2710231211211566

415
1 

   مستجد دينا محمد سليمان محمود قنديل 2710231211211053

 
 
 
 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى ية (اض)تدريس الرتبية الري

 (08ة )جلن

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
الطبلت توقيع 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

415
2 

   مستجد رانيا فهمى فهمى خفاجى 2710231211211757

415
3 

   مستجد  سرورهللارانيا محمد محمد فتح  2710231211211677

415
4 

   مستجد حمد داودد فهمى مرانيا مسع 2710231211211014

415
5 

   تجدمس رانيا يوسف احمد هيبه 2710231211211605

415
6 

   مستجد رحمه شريف محمد عبد اللطيف صبح 2710231201211670

415
7 

   مستجد رحمه شعبان جمعه مصطفى المليطى 2710231211211770

415
8 

   مستجد هرحمه مصطفى عبدالغنى عبدالقادر سلوم 2710231211211504

415
9 

   مستجد رحمه وليد شحاته مصطفى شريف 2710231211211663

416
0 

   مستجد رضوى حسانين على حسانين شريف 2710231211211616

416
1 

   مستجد رنين كمال سليمان محمد الحالج 2710231211211731

   مستجد روان محمود فتحى محمد بركه 4162710231211211716

 الحاسب األلـى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

2 

416
3 

   مستجد ريهام حطاوى ابراهيم ابراهيم شراره 2710231211211643

416
4 

   مستجد ريهام عابدين محمود عابدين حسن 2710231211211632

416
5 

   مستجد ريهام محمد حسن لطفى عرجاوى 2710231211211054

416
6 

   مستجد مصطفى صالح مدزينب صفا مح 2710231211211613

416
7 

   مستجد روق محمد رمضانالسيد فاسارة  2710231211211042

416
8 

   مستجد يم نصارسارة عيد عبد العل 2710231211211511

416
9 

   مستجد ساره ابراهيم احمد احمد المصرى 2710231211211077

417
0 

   مستجد ساره السعيد ابراهيم صالح مطر 2710231211211670

417
1 

   تجدمس ساره جابر احمد ابو جبل 2710231211211033

417
2 

   دمستج ساره ولى الدين فصيح عبدالوهاب عطاهللا 2710231211211703

417
3 

   مستجد سلمى عبدالناصر احمد عبدالمجيد اسماعيل 2710231211211010

417
4 

   مستجد سلمى محمد عبد الحميد محمد 2710231211211553

417
5 

   دمستج سمر جمعة السيد ابراهيم داود 2710231211211644

417
6 

   مستجد سمر عالء عبد اللطيف رضوان عون 2710231211211611

417
7 

   مستجد شروق البيلى فتحى يوسف البيلى 2710231211211701

417
8 

   مستجد شروق على عبدالعظيم عبدالعزيز بكر 2710231211211702

417
9 

   مستجد شيماء عباس محمد عبد الرحمن الزهبى 2710231211211634

418
0 

   مستجد صفاء المهدى ابراهيم احمد 2710231211211503

418
1 

 مستجد عبير عنتر عوض على الحوفى 2710231211211640
  



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200ى للعام اجلامع -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد نـــــــاالســــــ الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

418
2 

   مستجد عبير وليد محمد عبدالرحمن عنز 2710231211211706

418
3 

   مستجد عفاف وليد سمير احمد مزروع 2710231211211600

418
4 

   مستجد عال السيد عبد العزيز على حسن 2710231211211612

418
5 

   مستجد عهد على سعد على الشيخ 2710231211211500

418
6 

   مستجد رى محمد ابراهيم يحيىغاده ابراهيم صب 2710231211211571

418
7 

   مستجد غاده وائل الدسوقى المتولى ابو المجد 2710231211211740

418
8 

   مستجد د عبد الحميد محمد ابراهيم مندورامفردوس ح 2710231211211650

418
9 

   مستجد قمر محمد نبيل عبدالعزيز حجازى 2710231211211502

419
0 

   مستجد ه اشرف محمد محمد االلفىماجد 2710231211211623

419
1 

   مستجد مرام عالء اسماعيل عاشور 2710231211211020

419
2 

   مستجد مد عطيه احمدحامرنا سامح ممدوح  2710231211211641

419
3 

   مستجد شعبان عطا ابوعيانهالسيد  مريم 2710231211211717

419
4 

   مستجد لىمريم عبدالمنعم فرج البي 2710231211211741

419
5 

   مستجد منار شفيق عبد الوهاب محمد عمران 2710231211211044

419
6 

   مستجد ىمنار عبدالفتاح عبدالكريم الخب 2710231211211050

419
7 

   مستجد ن الشبراخيتىيد عثمامنه هللا عثمان فر 2710231211211511

419
8 

   جدمست منى وائل رفيق محمد الطبجى 2710231211211506

419
9 

   مستجد منيره اسامه محمد عيد حسن 2710231211211742

420
0 

   مستجد مها عالء على عبدالقادر صالح 2710231211211554

420
1 

   مستجد مى احمد على محمد عبد العاطى 2710231211211512

420
2 

   مستجد مى جمال محمد عبد الحميد غانم 2710231211211710

420
3 

   مستجد مى محمد السيد محمد كسبه 2710231211211711

 الحاسب األلـى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

420
4 

   مستجد مى مصطفى محمد محمد شلبى 2710231211211571

420
5 

   مستجد عبدالمجيد احمد حسيند مياده محمو 2710231211211572

420
6 

   مستجد ه سعد بدر رجب سلطحنادي 2710231211211051

420
7 

   مستجد م سنهرناريمان محمود عبد الكري 2710231211211700

420
8 

   مستجد ناهد شعبان عبد هللا عامر 2710231211211617

420
9 

   مستجد ندى يونس يونس االشقر 2710231211211743

421
0 

   مستجد نهى صفوت مصطفى زغلول 2710231211211507

421
1 

   مستجد نورا محمد عبدالخالق محمد شعيرة 2710231211211747



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة   كشف حضور طالبات
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانىالفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (02جلنة )

 حبلـة القيــد ــــــنــاالســـــ الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

لت يع الطبتوق

 ثبلتسلين

421
2 

   مستجد نورهان بسيونى يوسف يوسف حنيطة 2710231211211620

421
3 

   مستجد نورهان موسى نصر هللا موسى 2710231211211501

421
4 

   مستجد هاجر ابراهيم شعبان مصطفى رمضان 2710231211211710

421
5 

   دمستج نىهاجر اسماعيل اسماعيل احمد طه الروي 2710231211211711

421
6 

   مستجد هاجر هشام لطفى على بدر البرماوى 2710231211211725

421
7 

   مستجد هبه هللا عبدالعظيم احمد القاضى 2710231211211013

421
8 

   مستجد هبه عيسوى عبد المقصود الدميرى 2710231201211607

421
9 

   مستجد هدى سامى محمد عبد الحى القاضى 2710231211211055

422
0 

   مستجد هدى هانى السيد شعبان بلتاجى 2710231211211600

422
1 

   مستجد حمد على ابراهيمهدير م 2710231211211603

422
2 

   مستجد هناء فتحى احمد وهبان 2710231211211700

422
3 

   مستجد يم قطب عكاشهاههناء هانى سيد ابر 2710231211211540

422
4 

   مستجد اد احمد باللحامد حمهند  2710231211211674

422
5 

   مستجد هند سعد اسماعيل مصطفى اسماعيل 2710231211211721

422
6 

   مستجد هيام اسماعيل محمد احمد عبدالعظيم 2710231211211625

422
7 

   مستجد وىبالوسام اسامه الزغبى ابراهيم الزع 2710231211211671

422
8 

   مستجد للطيف الطنطاوى عارفى عبد اوفيقه الطنطاو 2710231201211666

422
9 

   مستجد حواشوالء اسماعيل عبد الحليم اسماعيل  2710231211211621

423
0 

   مستجد والء مجدى سعد نعمت هللا 2710231211211771

423
1 

   مستجد وراشياسمين اشرف منصور مبارك ع 2710231211211720

423
2 

   مستجد خطاب مد زيانياسمين زيان مح 2710231211211772

423
3 

   مستجد ياسمين مسعد محمد محمود عبدربه 2710231211211667

 الحاسب األلـى :المادة 
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
 ـون التعليــــن والطــالةشئ

 

 -عدد الحضور :
 توقيع المالحظ/                                 -عدد الغيـاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 

Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

423
4 

   مستجد يسرا عبد الوهاب محمد الحسينى عبد الرازق 2710231211211573

423
5 

   قبا اسماء السعيد على محمد الزنقلى 2710231201211576

424
0 

   باق دالرحيممرسى عبهايدى محمد عبدالرحيم  2710231201211330

 
 

 
 
 

 


