
 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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  طالب حضور كشف

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى الرياضيت (االدارة)
 (8جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

الجواد احمد ابراهيم عبد الكريم بسيونى عبد 1980118118188061 4413    مستجد 

   مستجد احمد احمد السعيد احمد الفار 1980118168188169 4414

   مستجد احمد السيد ابراهيم عوض حجاج 1980118108188161 4415

   مستجد احمد السيد السيد السيد فايد 1980118168188008 4416

   جدمست احمد السيد عطيه احمد عبد الرحمن ماضى 1980118168188116 4417

   مستجد احمد رجب عبد الخالق احمد شحاته 1980118168188110 4418

   مستجد احمد سمير جمعه اسماعيل 1980118108188869 4419

   مستجد احمد سمير عبد الواحد عبد العاطى 1980118108188161 4420

   مستجد احمد شوقى على راشد 1980118168188190 4421

ادل سعد السيد برغوثاحمد ع 1980118168188000 4422    مستجد 

   مستجد احمد عبد الستار على عبد الحميد خفاجى 1980118168188160 4423

   مستجد احمد عبدالغفار السيد على محمد غازى الزغبى 1980118108188161 4424

   مستجد احمد عصام جابر فرج علوى 1980118168188806 4425

محمد محمود ابوسالمعيد  مداح 1980118168188196 4426    مستجد 

   مستجد احمد محمد السعيد السيد راضى 1980118118188016 4427

   مستجد احمد محمد السعيد محمد المغربى 1980118168188160 4428

   مستجد احمد محمد صابر محمد الحجر 1980118168188000 4429

وضىحمد العاحمد محمد عبد الحميد ا 1980118168188006 4430    مستجد 

   مستجد احمد محمد عبدالحميد حافظ قمره 1980118198188168 4431

   مستجد احمد محمد محمد السيد حموده 1980118168188080 4432

   مستجد احمد محمد محمد شكرى مرسى شويل 1980118108188010 4433

   دمستج احمد محمود محمد صابر على مهيا 1980118168188110 4434

   مستجد احمد مختار عاشور عطيه بشته 1980118108188111 4435

   مستجد احمد مهدى عبدالفتاح شريف محمد 1980118168188161 4436

   مستجد احمد ناصف ابراهيم محمد البحيرى 1980118168188061 4437

   مستجد احمد نصر عبد السالم محمد هاشم 1980118198188001 4438

   مستجد احمد وائل عيد ابراهيم 1980118118188668 4439

   مستجد احمد يوسف غازى على 1980118118188010 4440

   مستجد اسالم اسامة احمد مصطفى حشيش 1980118108188111 4441

   مستجد اسالم اسامة على عيد محمد 1980118118188001 4442

  ادارة المؤسسات الرياضيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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  طالب حضوركشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىصل الدراسى الف(الرياضيتاالدارة)

 (9جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد اياد احمد عبد العزيز الغنام 1980118168188166 4443

عيل صقربالل عبده ابراهيم اسما 1980118168188006 4444    دمستج 

   مستجد بهاء محمد توفيق عبد هللا اسماعيل 1980118168188816 4445

   مستجد ثروت محمد فكرى السيد ابراهيم 1980118168188166 4446

   مستجد جون رضا شكرى عبده حنا 1980118108188060 4447

   مستجد حسام حسن محمد عبد القادر ابو النجا 1980118108188161 4448

   مستجد حسام سعيد عبدالمحسن محمد عبدالوهاب 1980118168188811 4449

   مستجد حسام عادل احمد بالل 1980118108188810 4450

   مستجد حسام مسعد بدير يوسف صالح 1980118168188111 4451

   مستجد حسن عبد المعبود حسن حمد 1980118168188009 4452

الفتوح مرسىالسيد ابو ينحس 1980118168188110 4453    مستجد 

   مستجد خالد عمر محمد مصطفى سلمان 1980118108188089 4454

   مستجد خالد محمود محمد محمد عبدالخالق 1980118168188166 4455

   مستجد سامح سعود يوسف ابراهيم يحيى 1980118108188106 4456

   جدمست سامح محمد مبروك على 1980118168188161 4457

   مستجد شادى ثروت احمد عبداللطيف عجالن 1980118168188011 4458

   مستجد صالح صالح ابراهيم صالح القاضى 1980118118188869 4459

   مستجد عبد الحميد الشربينى عبد الحميد احمد عامر 1980118168188096 4460

ىعبد الرحمن احمد عبد الرحمن الروين 1980118168188809 4461    مستجد 

   مستجد عبد الرحمن سعد حفظى فهمى محمد 1980118168188101 4462

   مستجد عبد الرحمن محمد عبد الحميد حسين اسماعيل 1980118168188010 4463

   مستجد عبد هللا ناصر عبد هللا صالح طلحه 1980118168188801 4464

جمعه عبدالحميد حسن عبدالحميد حسن 1980118118188000 4465    مستجد 

   مستجد عبدالهادى جميل الدسوقى جميل خليل موافى 1980118118188088 4466

   مستجد عطوه شواف عطوه يونس سعد 1980118168188166 4467

   مستجد على محمد ذاكى حسين موسى 1980118168188010 4468

   دتجمس عمر عبدالجليل عبدالجليل موسى البياعه 1980118168188808 4469

   مستجد عمر عبدالمجيد ابراهيم ابوزيد سليم 1980118168188106 4470

   مستجد عمر محمد ابراهيم عمر بلتاجى 1980118108188166 4471

   مستجد عمر محمد السعيد رجب جعفر 1980118168188801 4472

 
 
 
 

 ادارة المؤسسات الرياضيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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  طالب حضوركشف 

 م0202/0200معى للعام اجلا -انىالثالفصل الدراسى الرياضيت(االدارة)
 (22جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين توقيع الطبلت ثبالستالم

   مستجد عمرو عالء اسماعيل عبد الواحد محمد 1980118168188110 4473

   مستجد فوزى اشرف فوزى يوسف مصطفى 1980118168188186 4474

   مستجد فوزى محمد فتحى زكريا ابراهيم 1980118168188106 4475

   مستجد ماجد ممدوح محمود محمد فرحات 1980118108188101 4476

   مستجد مجدى حسن مرجان الفداوى 1980118108188116 4477

   مستجد محمد ابراهيم محمد بكر حميده 1980118168188189 4478

عطامحمد ابوالعطا عبده ابوال 1980118168188081 4479    مستجد 

   مستجد محمد احمد عبدالعزيز السيد 1980118168188180 4480

   مستجد محمد احمد عبدالمطلب عبدالجليل منصور 1980118168188191 4481

   مستجد محمد اشرف احمد على غازى 1980118108188861 4482

حمد السقامحمد السعيد محمد م 1980118168188886 4483    مستجد 

   مستجد محمد ايمن طه عيد متولى 1980118108188101 4484

   مستجد محمد جمال حسن عبدالرحمن محمد حجاج 1980118168188001 4485

   مستجد محمد جميل راضى عبدالحميد عتمان 1980118168188868 4486

   مستجد محمد حسام كمال رجب مطر 1980118168188018 4487

رافت طه ابراهيم احمد محمد 1980118168188188 4488    مستجد 

   مستجد محمد زغلول زغلول على اسماعيل 1980118168188111 4489

   مستجد محمد سعد السيد جمعه عقل 1980118168188101 4490

   مستجد محمد صالح عبدالوهاب ابوزيد 1980118168188109 4491

القارب د الونيس عبدالتواببرى عبمحمد ص 1980118168188190 4492    مستجد 

   مستجد محمد طلحة السيد عبدهللا البرهامى 1980118108188180 4493

   مستجد محمد طه بسيونى بسيونى عيسى 1980118118188610 4494

   مستجد محمد عادل درويش ابراهيم 1980118118188011 4495

حى ابراهيممحمد عادل عبد ال 1980118108188111 4496    مستجد 

   مستجد محمد عاطف يوسف محمد المتبولى 1980118168188861 4497

   مستجد محمد عبدالفتاح عبداللطيف محمد حسن 1980118168188018 4498

   مستجد محمد عبدالقادر على صالح 1980118168188810 4499

   دمستج محمد عبدالمجيد كمال حسن بظاظو 1980118168188001 4500

   مستجد محمد فتحى عبدالحفيظ نصر حمد 1980118168188818 4501

   مستجد محمد فواد محمد محمد الكفراوى 1980118168188108 4502

 

 لمؤسسات الرياضيةادارة االمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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  طالب حضوركشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى الرياضيت(االدارة)

 (22جلنت )

 ـنــــــــاالســــ الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين طبلت ثبالستالمتوقيع ال

   مستجد محمد كمال محمد اسماعيل عامر 1980118168188011 4503

   مستجد محمد محمود عبد الحميد الشربينى 1980118168188810 4504

   مستجد محمد مرشدى زكى عطيه 1980118168188010 4505

ابو منصورة محمود ابراهيم حسين السيد 1980118168188101 4506    مستجد 

   مستجد محمود ابراهيم محمد على ابوحسين 1980118168188010 4507

   مستجد محمود اسماعيل عبدالعليم احمد 1980118168188118 4508

   مستجد محمود خالد محمود محمد قويطه 1980118168188091 4509

   تجدمس محمود مسعود احمد حمود ابراهيم 1980118168188188 4510

   مستجد محمود منصور عباس على منصور 1980118108188861 4511

   مستجد مروان محمد احمد عبد الحكيم السمالوى 1980118108188100 4512

   مستجد مصطفى ابراهيم زيدان السيد البربرى 1980118168188010 4513

ع مصطفى علىربي وليد 1980118118188086 4514    مستجد 

   مستجد يوسف السيد يوسف بسيونى ندا 1980118168188000 4515

   باق ابراهيم عالء حمدى السعيد بهنسى 1980118198188109 4516

   باق ابراهيم محمد محمد ابراهيم العيساوى 1980118168188196 4517

   باق احمد حسن جمعه عبدالسالم 1980118118188600 4520

ريا عبدالوكيل محمد جاداحمد ذك 1980118118188819 4522    باق 

   باق احمد محمد السيد حبيب ظريف 1980118108188860 4525

   باق احمد منير يوسف احمد عطيه 1980118198188066 4526

   باق احمد هشام حامد عطا 1980118118188010 4527

ن محموداحمد يوسف مامو 1980118198188061 4528    باق 

   باق بسام محمد عبدالحليم ودن 1980118118188600 4529

   باق حسام احمد محمد عبد الحميد عفيفى 1980118108188100 4531

   باق حسام محمد ابراهيم زيدان السرسيقى 1980118118188666 4532

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادارة المؤسسات الرياضيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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  طالب حضوركشف 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىل الدراسى فصال)االدارةالرياضيت(
 (20جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   باق محمد عادل عبد العاطى ابو طالب 1980118198188009 4538

رجبمحمد عبدالستار احمد على  1980118198188081 4539    باق 

شحاتهمحمد عصام محمد  1980118168188101 4540    باق 

   باق محمد على عبدالمجيد هالل الكومى 1980118118188616 4542

   باق محمد مجاهد ابراهيم مجاهد نوار 1980118198188068 4543

   باق محمود ايمن محمد سعد ابوالجالجل 1980118108188910 4545

   باق محمود حسنى عبد ربه الدسوقى ابراهيم 1980118118188681 4546

   باق محمود فايز مصطفى على عطا 1980118118188819 4547

   باق محمود محمد عبد السميع عبد هللا 1980118168188110 4548

   باق محمود نبهان ابراهيم شمس الدين النشرتى 1980118198188016 4550

الدين كمال سعد الحلوانىعالء مسلم  1980118198188119 4551    باق 

   1من الخارج فواد عبدالجواد عبدالجواد محمد سالمه 1980118108188160 4554

   2من الخارج محمود عبدهللا محمود ابراهيم موسى 1980118108188886 4561

  

 ادارة المؤسسات الرياضيةلمادة: ا



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 

 
 االدارة الرياضيتشعبت  -الرابعتالفرقت طالب  ختلفاثقائمت حضور 

 م0202/0200عى للعام اجلام -  الثانيلفصل الدراسى قت الثالثت  املقرراث بالفر
 ختلفاث (02جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   ادارة مستجد4س احمد صدقى على ابراهيم عاصى 6681618618688161 6001

   ادارة مستجد4س احمد محمد عبد العليم محمد عبد الفتاح 6681618698688175 6066

   ادارة مستجد4س باهر محمد عبدالواحد بسطويسى مرسى 6681618618688641 6616

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ادارة املؤسساث الرياضيت -المبدة :
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالب كشف

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت (
 (8جلنت )

 االســـــــــــــن كــودىرقن اللا م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 تالمثبالس

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد احمد ابراهيم عبد الكريم بسيونى عبد الجواد 1980118118188061 4413

   مستجد احمد احمد السعيد احمد الفار 1980118168188169 4414

يم عوض حجاجد ابراهاحمد السي 1980118108188161 4415    مستجد 

د السيد فايداحمد السيد السي 1980118168188008 4416    مستجد 

   مستجد احمد السيد عطيه احمد عبد الرحمن ماضى 1980118168188116 4417

   مستجد احمد رجب عبد الخالق احمد شحاته 1980118168188110 4418

ماعيلاحمد سمير جمعه اس 1980118108188869 4419    تجدسم 

اطىاحمد سمير عبد الواحد عبد الع 1980118108188161 4420    مستجد 

   مستجد احمد شوقى على راشد 1980118168188190 4421

   مستجد احمد عادل سعد السيد برغوث 1980118168188000 4422

   مستجد احمد عبد الستار على عبد الحميد خفاجى 1980118168188160 4423

   دمستج احمد عبدالغفار السيد على محمد غازى الزغبى 1980118108188161 4424

   مستجد احمد عصام جابر فرج علوى 1980118168188806 4425

   مستجد احمد عيد محمد محمود ابوسالم 1980118168188196 4426

   مستجد احمد محمد السعيد السيد راضى 1980118118188016 4427

   مستجد احمد محمد السعيد محمد المغربى 1980118168188160 4428

   مستجد احمد محمد صابر محمد الحجر 1980118168188000 4429

   مستجد احمد محمد عبد الحميد احمد العوضى 1980118168188006 4430

   مستجد احمد محمد عبدالحميد حافظ قمره 1980118198188168 4431

مودهحمد السيد حد ممحم احمد 1980118168188080 4432    مستجد 

حمد شكرى مرسى شويلاحمد محمد م 1980118108188010 4433    مستجد 

   مستجد احمد محمود محمد صابر على مهيا 1980118168188110 4434

   مستجد احمد مختار عاشور عطيه بشته 1980118108188111 4435

يف محمداحمد مهدى عبدالفتاح شر 1980118168188161 4436    مستجد 

حيرىاحمد ناصف ابراهيم محمد الب 1980118168188061 4437    مستجد 

   مستجد احمد نصر عبد السالم محمد هاشم 1980118198188001 4438

   مستجد احمد وائل عيد ابراهيم 1980118118188668 4439

   مستجد احمد يوسف غازى على 1980118118188010 4440

   مستجد اسالم اسامة احمد مصطفى حشيش 1980118108188111 4441

   مستجد اسالم اسامة على عيد محمد 1980118118188001 4442

 التنظيمات الرياضيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (9جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
لطبلت توقيع ا

 بالستالمث

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

اد احمد عبد العزيز الغناماي 1980118168188166 4443    مستجد 

   مستجد بالل عبده ابراهيم اسماعيل صقر 1980118168188006 4444

   مستجد بهاء محمد توفيق عبد هللا اسماعيل 1980118168188816 4445

براهيمكرى السيد اد فمحم ثروت 1980118168188166 4446    مستجد 

بده حناجون رضا شكرى ع 1980118108188060 4447    مستجد 

   مستجد حسام حسن محمد عبد القادر ابو النجا 1980118108188161 4448

   مستجد حسام سعيد عبدالمحسن محمد عبدالوهاب 1980118168188811 4449

باللحسام عادل احمد  1980118108188810 4450    دتجمس 

   مستجد حسام مسعد بدير يوسف صالح 1980118168188111 4451

   مستجد حسن عبد المعبود حسن حمد 1980118168188009 4452

   مستجد حسين السيد ابوالفتوح مرسى 1980118168188110 4453

   مستجد خالد عمر محمد مصطفى سلمان 1980118108188089 4454

محمود محمد محمد عبدالخالق لدخا 1980118168188166 4455    مستجد 

ح سعود يوسف ابراهيم يحيىسام 1980118108188106 4456    مستجد 

   مستجد سامح محمد مبروك على 1980118168188161 4457

   مستجد شادى ثروت احمد عبداللطيف عجالن 1980118168188011 4458

لقاضىصالح ا صالح صالح ابراهيم 1980118118188869 4459    مستجد 

حميد احمد عامرعبد الحميد الشربينى عبد ال 1980118168188096 4460    مستجد 

   مستجد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن الروينى 1980118168188809 4461

   مستجد عبد الرحمن سعد حفظى فهمى محمد 1980118168188101 4462

الحميد حسين اسماعيلمد عبد عبد الرحمن مح 1980118168188010 4463    مستجد 

ر عبد هللا صالح طلحهعبد هللا ناص 1980118168188801 4464    مستجد 

   مستجد عبدالحميد حسن عبدالحميد حسن جمعه 1980118118188000 4465

   مستجد عبدالهادى جميل الدسوقى جميل خليل موافى 1980118118188088 4466

يونس سعد اف عطوهعطوه شو 1980118168188166 4467    مستجد 

سين موسىعلى محمد ذاكى ح 1980118168188010 4468    مستجد 

   مستجد عمر عبدالجليل عبدالجليل موسى البياعه 1980118168188808 4469

   مستجد عمر عبدالمجيد ابراهيم ابوزيد سليم 1980118168188106 4470

بلتاجى هيم عمرعمر محمد ابرا 1980118108188166 4471    مستجد 

   مستجد عمر محمد السعيد رجب جعفر 1980118168188801 4472

 
 
 
 

  التنظيمات الرياضية المادة:



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(
 (22جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 قيع الطبلت ثبلتسلينوت ستالمتوقيع الطبلت ثبال

مدعمرو عالء اسماعيل عبد الواحد مح 1980118168188110 4473    مستجد 

   مستجد فوزى اشرف فوزى يوسف مصطفى 1980118168188186 4474

   مستجد فوزى محمد فتحى زكريا ابراهيم 1980118168188106 4475

رحاتماجد ممدوح محمود محمد ف 1980118108188101 4476    دتجمس 

   مستجد مجدى حسن مرجان الفداوى 1980118108188116 4477

   مستجد محمد ابراهيم محمد بكر حميده 1980118168188189 4478

   مستجد محمد ابوالعطا عبده ابوالعطا 1980118168188081 4479

   مستجد محمد احمد عبدالعزيز السيد 1980118168188180 4480

   مستجد محمد احمد عبدالمطلب عبدالجليل منصور 1980118168188191 4481

شرف احمد على غازىمحمد ا 1980118108188861 4482    مستجد 

   مستجد محمد السعيد محمد محمد السقا 1980118168188886 4483

   مستجد محمد ايمن طه عيد متولى 1980118108188101 4484

رحمن محمد حجاجن عبدالمحمد جمال حس 1980118168188001 4485    مستجد 

نمحمد جميل راضى عبدالحميد عتما 1980118168188868 4486    مستجد 

   مستجد محمد حسام كمال رجب مطر 1980118168188018 4487

   مستجد محمد رافت طه ابراهيم احمد 1980118168188188 4488

   تجدسم محمد زغلول زغلول على اسماعيل 1980118168188111 4489

   مستجد محمد سعد السيد جمعه عقل 1980118168188101 4490

   مستجد محمد صالح عبدالوهاب ابوزيد 1980118168188109 4491

   مستجد محمد صبرى عبد الونيس عبدالتواب القارب 1980118168188190 4492

   مستجد محمد طلحة السيد عبدهللا البرهامى 1980118108188180 4493

   مستجد محمد طه بسيونى بسيونى عيسى 1980118118188610 4494

عادل درويش ابراهيم محمد 1980118118188011 4495    مستجد 

   مستجد محمد عادل عبد الحى ابراهيم 1980118108188111 4496

   مستجد محمد عاطف يوسف محمد المتبولى 1980118168188861 4497

محمد حسن اح عبداللطيففتعبدالمحمد  1980118168188018 4498    مستجد 

حمحمد عبدالقادر على صال 1980118168188810 4499    مستجد 

   مستجد محمد عبدالمجيد كمال حسن بظاظو 1980118168188001 4500

   مستجد محمد فتحى عبدالحفيظ نصر حمد 1980118168188818 4501

لكفراوىمحمد فواد محمد محمد ا 1980118168188108 4502    مستجد 

 

 التنظيمات الرياضيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -لثانىاالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (22جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين توقيع الطبلت ثبالستالم

ل عامراسماعي محمد كمال محمد 1980118168188011 4503    مستجد 

   مستجد محمد محمود عبد الحميد الشربينى 1980118168188810 4504

   مستجد محمد مرشدى زكى عطيه 1980118168188010 4505

   مستجد محمود ابراهيم حسين السيد ابو منصورة 1980118168188101 4506

   مستجد محمود ابراهيم محمد على ابوحسين 1980118168188010 4507

   مستجد محمود اسماعيل عبدالعليم احمد 1980118168188118 4508

   مستجد محمود خالد محمود محمد قويطه 1980118168188091 4509

   مستجد محمود مسعود احمد حمود ابراهيم 1980118168188188 4510

   مستجد محمود منصور عباس على منصور 1980118108188861 4511

   مستجد مروان محمد احمد عبد الحكيم السمالوى 1980118108188100 4512

يم زيدان السيد البربرىمصطفى ابراه 1980118168188010 4513    مستجد 

   مستجد وليد ربيع مصطفى على 1980118118188086 4514

   مستجد يوسف السيد يوسف بسيونى ندا 1980118168188000 4515

السعيد بهنسىالء حمدى هيم عرااب 1980118198188109 4516    باق 

ىابراهيم محمد محمد ابراهيم العيساو 1980118168188196 4517    باق 

   باق احمد حسن جمعه عبدالسالم 1980118118188600 4520

   باق احمد حمدى راضى ابوالجالجل 1980118168188961 4521

جاداحمد ذكريا عبدالوكيل محمد  1980118118188819 4522    باق 

   باق احمد رضا عوض عاشور الرشيدى 1980118108188816 4523

مد عبد الحكيم محمد متولى عامراح 1980118108188118 4524    باق 

   باق احمد يوسف مامون محمود 1980118198188061 4528

   باق حسام احمد محمد عبد الحميد عفيفى 1980118108188100 4531

ام محمد ابراهيم زيدان السرسيقىسح 1980118118188666 4532    باق 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التنظيمات الرياضيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى دارةالرياضيت()اال
 (20جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 تسلينثبل

   باق صالح محمد عباده يونس 1980118118188800 4533

لبمحمد عادل عبد العاطى ابو طا 1980118198188009 4538    باق 

   باق محمد عبدالستار احمد على رجب 1980118198188081 4539

   باق محمد عصام محمد شحاته 1980118168188101 4540

هالل الكومى دالمجيدمحمد على عب 1980118118188616 4542    باق 

   باق محمد مجاهد ابراهيم مجاهد نوار 1980118198188068 4543

   باق محمد منتصر محمد ابو نازل 1980118118188001 4544

   باق محمود ايمن محمد سعد ابوالجالجل 1980118108188910 4545

   باق محمود حسنى عبد ربه الدسوقى ابراهيم 1980118118188681 4546

   باق محمود فايز مصطفى على عطا 1980118118188819 4547

عبد هللامحمود محمد عبد السميع  1980118168188110 4548    باق 

   باق محمود نبهان ابراهيم شمس الدين النشرتى 1980118198188016 4550

   باق مسلم عالء الدين كمال سعد الحلوانى 1980118198188119 4551

   1من الخارج فواد عبدالجواد عبدالجواد محمد سالمه 1980118108188160 4554

   2من الخارج مود ابراهيم موسىمحمود عبدهللا مح 1980118108188886 4561

  
 
 

 التنظيمات الرياضيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالب كشف

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت (
 (8جلنت )

 االســـــــــــــن كــودىالرقن ال م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

ابراهيم عبد الكريم بسيونى عبد الجواداحمد  1980118118188061 4413    مستجد 

   مستجد احمد احمد السعيد احمد الفار 1980118168188169 4414

حجاجيم عوض احمد السيد ابراه 1980118108188161 4415    مستجد 

   مستجد احمد السيد السيد السيد فايد 1980118168188008 4416

عطيه احمد عبد الرحمن ماضىاحمد السيد  1980118168188116 4417    مستجد 

   مستجد احمد رجب عبد الخالق احمد شحاته 1980118168188110 4418

   تجدسم احمد سمير جمعه اسماعيل 1980118108188869 4419

   مستجد احمد سمير عبد الواحد عبد العاطى 1980118108188161 4420

   ستجدم احمد شوقى على راشد 1980118168188190 4421

   مستجد احمد عادل سعد السيد برغوث 1980118168188000 4422

   مستجد احمد عبد الستار على عبد الحميد خفاجى 1980118168188160 4423

   مستجد احمد عبدالغفار السيد على محمد غازى الزغبى 1980118108188161 4424

   دمستج احمد عصام جابر فرج علوى 1980118168188806 4425

   مستجد احمد عيد محمد محمود ابوسالم 1980118168188196 4426

   مستجد احمد محمد السعيد السيد راضى 1980118118188016 4427

السعيد محمد المغربىمحمد احمد  1980118168188160 4428    مستجد 

   مستجد احمد محمد صابر محمد الحجر 1980118168188000 4429

   مستجد احمد محمد عبد الحميد احمد العوضى 1980118168188006 4430

   مستجد احمد محمد عبدالحميد حافظ قمره 1980118198188168 4431

يد حمودهحمد الساحمد محمد م 1980118168188080 4432    مستجد 

   مستجد احمد محمد محمد شكرى مرسى شويل 1980118108188010 4433

محمود محمد صابر على مهيااحمد  1980118168188110 4434    مستجد 

   مستجد احمد مختار عاشور عطيه بشته 1980118108188111 4435

   مستجد احمد مهدى عبدالفتاح شريف محمد 1980118168188161 4436

   مستجد احمد ناصف ابراهيم محمد البحيرى 1980118168188061 4437

محمد هاشم احمد نصر عبد السالم 1980118198188001 4438    مستجد 

   مستجد احمد وائل عيد ابراهيم 1980118118188668 4439

   مستجد احمد يوسف غازى على 1980118118188010 4440

ة احمد مصطفى حشيشاسام اسالم 1980118108188111 4441    مستجد 

   مستجد اسالم اسامة على عيد محمد 1980118118188001 4442

  يةالبرامج الترويح المادة:



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (9جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
لطبلت توقيع ا

 بالستالمث

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد اياد احمد عبد العزيز الغنام 1980118168188166 4443

   مستجد بالل عبده ابراهيم اسماعيل صقر 1980118168188006 4444

   مستجد بهاء محمد توفيق عبد هللا اسماعيل 1980118168188816 4445

يد ابراهيمكرى السثروت محمد ف 1980118168188166 4446    مستجد 

   مستجد جون رضا شكرى عبده حنا 1980118108188060 4447

د القادر ابو النجاحسام حسن محمد عب 1980118108188161 4448    مستجد 

   مستجد حسام سعيد عبدالمحسن محمد عبدالوهاب 1980118168188811 4449

   دتجمس حسام عادل احمد بالل 1980118108188810 4450

   مستجد حسام مسعد بدير يوسف صالح 1980118168188111 4451

   مستجد حسن عبد المعبود حسن حمد 1980118168188009 4452

   مستجد حسين السيد ابوالفتوح مرسى 1980118168188110 4453

   مستجد خالد عمر محمد مصطفى سلمان 1980118108188089 4454

مد عبدالخالقد محمد محمحمو لدخا 1980118168188166 4455    مستجد 

   مستجد سامح سعود يوسف ابراهيم يحيى 1980118108188106 4456

   مستجد سامح محمد مبروك على 1980118168188161 4457

   مستجد شادى ثروت احمد عبداللطيف عجالن 1980118168188011 4458

لقاضىصالح صالح ابراهيم صالح ا 1980118118188869 4459    تجدسم 

   مستجد عبد الحميد الشربينى عبد الحميد احمد عامر 1980118168188096 4460

ن احمد عبد الرحمن الروينىعبد الرحم 1980118168188809 4461    مستجد 

   مستجد عبد الرحمن سعد حفظى فهمى محمد 1980118168188101 4462

حسين اسماعيلالحميد عبد الرحمن محمد عبد  1980118168188010 4463    مستجد 

   مستجد عبد هللا ناصر عبد هللا صالح طلحه 1980118168188801 4464

الحميد حسن عبدالحميد حسن جمعهعبد 1980118118188000 4465    مستجد 

   مستجد عبدالهادى جميل الدسوقى جميل خليل موافى 1980118118188088 4466

يونس سعد اف عطوهعطوه شو 1980118168188166 4467    مستجد 

   مستجد على محمد ذاكى حسين موسى 1980118168188010 4468

بدالجليل موسى البياعهعمر عبدالجليل ع 1980118168188808 4469    مستجد 

   مستجد عمر عبدالمجيد ابراهيم ابوزيد سليم 1980118168188106 4470

بلتاجى عمر محمد ابراهيم عمر 1980118108188166 4471    مستجد 

   مستجد عمر محمد السعيد رجب جعفر 1980118168188801 4472

 
 
 
 

 البرامج الترويحيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى ضيت()االدارةالريا
 (22جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 تسلينطبلت ثبلقيع الوت توقيع الطبلت ثبالستالم

   مستجد عمرو عالء اسماعيل عبد الواحد محمد 1980118168188110 4473

صطفىفوزى اشرف فوزى يوسف م 1980118168188186 4474    مستجد 

   مستجد فوزى محمد فتحى زكريا ابراهيم 1980118168188106 4475

   دتجمس ماجد ممدوح محمود محمد فرحات 1980118108188101 4476

   مستجد مجدى حسن مرجان الفداوى 1980118108188116 4477

   مستجد محمد ابراهيم محمد بكر حميده 1980118168188189 4478

   مستجد محمد ابوالعطا عبده ابوالعطا 1980118168188081 4479

   مستجد محمد احمد عبدالعزيز السيد 1980118168188180 4480

عبدالمطلب عبدالجليل منصوراحمد محمد  1980118168188191 4481    مستجد 

   مستجد محمد اشرف احمد على غازى 1980118108188861 4482

لسعيد محمد محمد السقامحمد ا 1980118168188886 4483    مستجد 

   مستجد محمد ايمن طه عيد متولى 1980118108188101 4484

مد حجاجرحمن محمحمد جمال حسن عبدال 1980118168188001 4485    مستجد 

   مستجد محمد جميل راضى عبدالحميد عتمان 1980118168188868 4486

   مستجد محمد حسام كمال رجب مطر 1980118168188018 4487

   مستجد محمد رافت طه ابراهيم احمد 1980118168188188 4488

   مستجد محمد زغلول زغلول على اسماعيل 1980118168188111 4489

   مستجد محمد سعد السيد جمعه عقل 1980118168188101 4490

   مستجد محمد صالح عبدالوهاب ابوزيد 1980118168188109 4491

   مستجد محمد صبرى عبد الونيس عبدالتواب القارب 1980118168188190 4492

   مستجد محمد طلحة السيد عبدهللا البرهامى 1980118108188180 4493

   مستجد محمد طه بسيونى بسيونى عيسى 1980118118188610 4494

   مستجد محمد عادل درويش ابراهيم 1980118118188011 4495

عادل عبد الحى ابراهيم محمد 1980118108188111 4496    مستجد 

   مستجد محمد عاطف يوسف محمد المتبولى 1980118168188861 4497

للطيف محمد حسناح عبدامحمد عبدالفت 1980118168188018 4498    مستجد 

   مستجد محمد عبدالقادر على صالح 1980118168188810 4499

ن بظاظومحمد عبدالمجيد كمال حس 1980118168188001 4500    مستجد 

   مستجد محمد فتحى عبدالحفيظ نصر حمد 1980118168188818 4501

   مستجد محمد فواد محمد محمد الكفراوى 1980118168188108 4502

 

 البرامج الترويحيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (22جلنت )

 ــــــــــــناالسـ الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين توقيع الطبلت ثبالستالم

ل عامرمحمد كمال محمد اسماعي 1980118168188011 4503    مستجد 

   مستجد محمد محمود عبد الحميد الشربينى 1980118168188810 4504

   مستجد محمد مرشدى زكى عطيه 1980118168188010 4505

   مستجد محمود ابراهيم حسين السيد ابو منصورة 1980118168188101 4506

   مستجد محمود ابراهيم محمد على ابوحسين 1980118168188010 4507

   مستجد محمود اسماعيل عبدالعليم احمد 1980118168188118 4508

   مستجد محمود خالد محمود محمد قويطه 1980118168188091 4509

   مستجد محمود مسعود احمد حمود ابراهيم 1980118168188188 4510

   مستجد محمود منصور عباس على منصور 1980118108188861 4511

وان محمد احمد عبد الحكيم السمالوىرم 1980118108188100 4512    مستجد 

   مستجد مصطفى ابراهيم زيدان السيد البربرى 1980118168188010 4513

ليد ربيع مصطفى علىو 1980118118188086 4514    مستجد 

   مستجد يوسف السيد يوسف بسيونى ندا 1980118168188000 4515

ى السعيد بهنسىالء حمدابراهيم ع 1980118198188109 4516    باق 

   باق ابراهيم محمد محمد ابراهيم العيساوى 1980118168188196 4517

لاحمد حمدى راضى ابوالجالج 1980118168188961 4521    باق 

   باق احمد ذكريا عبدالوكيل محمد جاد 1980118118188819 4522

   باق احمد رضا عوض عاشور الرشيدى 1980118108188816 4523

   باق احمد عبد الحكيم محمد متولى عامر 1980118108188118 4524

   باق احمد محمد السيد حبيب ظريف 1980118108188860 4525

   باق احمد منير يوسف احمد عطيه 1980118198188066 4526

   باق احمد هشام حامد عطا 1980118118188010 4527

محمودمامون  احمد يوسف 1980118198188061 4528    باق 

   باق بسام محمد عبدالحليم ودن 1980118118188600 4529

   باق حسام محمد ابراهيم زيدان السرسيقى 1980118118188666 4532

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثت الفرقت  حضور طالبكشف 

 البرامج الترويحيةالمادة: 

 البرامج الترويحيةالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(
 (20جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن كــودىرقن اللا م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   باق صالح محمد عباده يونس 1980118118188800 4533

   باق محمد بسيونى صابر المرادنى 1980118198188009 4537

   باق محمد عادل عبد العاطى ابو طالب 1980118198188009 4538

   باق محمد عبدالستار احمد على رجب 1980118198188081 4539

   باق محمد عصام محمد شحاته 1980118168188101 4540

لرفاعىمحمد على الرفاعى احمد ا 1980118118188011 4541    باق 

   باق محمد على عبدالمجيد هالل الكومى 1980118118188616 4542

د ابو نازلتصر محممحمد من 1980118118188001 4544    باق 

   باق محمود ايمن محمد سعد ابوالجالجل 1980118108188910 4545

   باق محمود حسنى عبد ربه الدسوقى ابراهيم 1980118118188681 4546

   باق محمود فايز مصطفى على عطا 1980118118188819 4547

   باق محمود محمد عبد السميع عبد هللا 1980118168188110 4548

   باق محمود محمد عبدالعزيز عبدالهادى حسن 1980118118188808 4549

   باق محمود نبهان ابراهيم شمس الدين النشرتى 1980118198188016 4550

   باق مسلم عالء الدين كمال سعد الحلوانى 1980118198188119 4551

   باق يوسف خالد يوسف عبدالحليم العريان 1980118118188011 4552

   1من الخارج فواد عبدالجواد عبدالجواد محمد سالمه 1980118108188160 4554

   1من الخارج محمد احمد لطفى على غازى 1980118108188110 4556

   1من الخارج محمود حمادة طلبة اسماعيل عويضة 1980118198188081 4558

   2لخارجا من موسىمحمود عبدهللا محمود ابراهيم  1980118108188886 4561

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البرامج الترويحيةالمادة:  الثالثت الفرقت  حضور طالبكشف 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(
 (22جلنت )

 حبلـة القيــد ــــــــــناالســـ الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

4563 
رالدين احمد محمد احمد فايدون 1980118108188110    3من الخارج 

  
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 

 لرتوحييت                        املادة: الربامج ا         االدارة الرياضيت  شعبت  -الرابعتالفرقت طالب  ختلفاثقائمت حضور                          
 م0202/0200اجلامعى  للعام -  الثانيلفصل الدراسى ملقرراث بالفرقت الثالثت  ا          

 ختلفاث (02جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   ادارة مستجد4س د غلوشابراهيم محمود محم 6681618698688476 5461

   تجدرة مسادا4س باحمد عبدالعزيز محمد محمد غرا 6681618698688161 5419

   ادارة مستجد4س نصر ياسر نصر محمود حنفى 6681618698688181 5555

   ادارة باق4س زكريا عالء عابدين مصطفى سعدالدين 1185128118188325 5575

 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 

 لثتالثاالفرقت  حضور طالب كشف

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت (
 (8جلنت )

 االســـــــــــــن ن الكــودىرقال م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد احمد ابراهيم عبد الكريم بسيونى عبد الجواد 1980118118188061 4413

   مستجد احمد احمد السعيد احمد الفار 1980118168188169 4414

وض حجاجلسيد ابراهيم عاحمد ا 1980118108188161 4415    مستجد 

   مستجد احمد السيد السيد السيد فايد 1980118168188008 4416

   مستجد احمد السيد عطيه احمد عبد الرحمن ماضى 1980118168188116 4417

جب عبد الخالق احمد شحاتهاحمد ر 1980118168188110 4418    مستجد 

ر جمعه اسماعيلاحمد سمي 1980118108188869 4419    مستجد 

   مستجد احمد سمير عبد الواحد عبد العاطى 1980118108188161 4420

   مستجد احمد شوقى على راشد 1980118168188190 4421

   مستجد احمد عادل سعد السيد برغوث 1980118168188000 4422

   جدمست احمد عبد الستار على عبد الحميد خفاجى 1980118168188160 4423

   مستجد احمد عبدالغفار السيد على محمد غازى الزغبى 1980118108188161 4424

   مستجد احمد عصام جابر فرج علوى 1980118168188806 4425

   مستجد احمد عيد محمد محمود ابوسالم 1980118168188196 4426

   مستجد احمد محمد السعيد السيد راضى 1980118118188016 4427

   مستجد احمد محمد السعيد محمد المغربى 1980118168188160 4428

   مستجد احمد محمد صابر محمد الحجر 1980118168188000 4429

   مستجد احمد محمد عبد الحميد احمد العوضى 1980118168188006 4430

   مستجد احمد محمد عبدالحميد حافظ قمره 1980118198188168 4431

   مستجد احمد محمد محمد السيد حموده 1980118168188080 4432

   مستجد احمد محمد محمد شكرى مرسى شويل 1980118108188010 4433

   مستجد احمد محمود محمد صابر على مهيا 1980118168188110 4434

تار عاشور عطيه بشتهاحمد مخ 1980118108188111 4435    مستجد 

الفتاح شريف محمداحمد مهدى عبد 1980118168188161 4436    مستجد 

   مستجد احمد ناصف ابراهيم محمد البحيرى 1980118168188061 4437

   مستجد احمد نصر عبد السالم محمد هاشم 1980118198188001 4438

   مستجد احمد وائل عيد ابراهيم 1980118118188668 4439

   مستجد احمد يوسف غازى على 1980118118188010 4440

   مستجد اسالم اسامة احمد مصطفى حشيش 1980118108188111 4441

   مستجد اسالم اسامة على عيد محمد 1980118118188001 4442

 االدارة فى المجال الترويحىالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 
 م0202/0200امعى للعام اجل -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (9جلنت )

 القيــد حبلـة االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد اياد احمد عبد العزيز الغنام 1980118168188166 4443

   مستجد بالل عبده ابراهيم اسماعيل صقر 1980118168188006 4444

   مستجد بهاء محمد توفيق عبد هللا اسماعيل 1980118168188816 4445

   مستجد ثروت محمد فكرى السيد ابراهيم 1980118168188166 4446

   مستجد جون رضا شكرى عبده حنا 1980118108188060 4447

   مستجد حسام حسن محمد عبد القادر ابو النجا 1980118108188161 4448

المحسن محمد عبدالوهابحسام سعيد عبد 1980118168188811 4449    مستجد 

ادل احمد باللحسام ع 1980118108188810 4450    مستجد 

   مستجد حسام مسعد بدير يوسف صالح 1980118168188111 4451

   مستجد حسن عبد المعبود حسن حمد 1980118168188009 4452

   مستجد حسين السيد ابوالفتوح مرسى 1980118168188110 4453

   مستجد خالد عمر محمد مصطفى سلمان 1980118108188089 4454

   مستجد خالد محمود محمد محمد عبدالخالق 1980118168188166 4455

   مستجد سامح سعود يوسف ابراهيم يحيى 1980118108188106 4456

   مستجد سامح محمد مبروك على 1980118168188161 4457

حمد عبداللطيف عجالنشادى ثروت ا 1980118168188011 4458    مستجد 

ح ابراهيم صالح القاضىصالح صال 1980118118188869 4459    مستجد 

   مستجد عبد الحميد الشربينى عبد الحميد احمد عامر 1980118168188096 4460

   مستجد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن الروينى 1980118168188809 4461

رحمن سعد حفظى فهمى محمدعبد ال 1980118168188101 4462    مستجد 

الرحمن محمد عبد الحميد حسين اسماعيلعبد  1980118168188010 4463    مستجد 

   مستجد عبد هللا ناصر عبد هللا صالح طلحه 1980118168188801 4464

   مستجد عبدالحميد حسن عبدالحميد حسن جمعه 1980118118188000 4465

دالهادى جميل الدسوقى جميل خليل موافىعب 1980118118188088 4466    مستجد 

   مستجد عطوه شواف عطوه يونس سعد 1980118168188166 4467

   مستجد على محمد ذاكى حسين موسى 1980118168188010 4468

   مستجد عمر عبدالجليل عبدالجليل موسى البياعه 1980118168188808 4469

جيد ابراهيم ابوزيد سليمعمر عبدالم 1980118168188106 4470    مستجد 

محمد ابراهيم عمر بلتاجىعمر  1980118108188166 4471    مستجد 

   مستجد عمر محمد السعيد رجب جعفر 1980118168188801 4472

 
 
 
 

 ترويحىاالدارة فى المجال الالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(
 (22جلنت )

 االســـــــــــــن ــودىالرقن الك م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين طبلت ثبالستالمتوقيع ال

   مستجد عمرو عالء اسماعيل عبد الواحد محمد 1980118168188110 4473

   مستجد فوزى اشرف فوزى يوسف مصطفى 1980118168188186 4474

مفوزى محمد فتحى زكريا ابراهي 1980118168188106 4475    مستجد 

ود محمد فرحاتماجد ممدوح محم 1980118108188101 4476    مستجد 

   مستجد مجدى حسن مرجان الفداوى 1980118108188116 4477

   مستجد محمد ابراهيم محمد بكر حميده 1980118168188189 4478

   مستجد محمد ابوالعطا عبده ابوالعطا 1980118168188081 4479

   مستجد محمد احمد عبدالعزيز السيد 1980118168188180 4480

   مستجد محمد احمد عبدالمطلب عبدالجليل منصور 1980118168188191 4481

   مستجد محمد اشرف احمد على غازى 1980118108188861 4482

   مستجد محمد السعيد محمد محمد السقا 1980118168188886 4483

طه عيد متولىمحمد ايمن  1980118108188101 4484    مستجد 

د جمال حسن عبدالرحمن محمد حجاجمحم 1980118168188001 4485    مستجد 

   مستجد محمد جميل راضى عبدالحميد عتمان 1980118168188868 4486

   مستجد محمد حسام كمال رجب مطر 1980118168188018 4487

   مستجد محمد رافت طه ابراهيم احمد 1980118168188188 4488

اسماعيلمحمد زغلول زغلول على  1980118168188111 4489    مستجد 

   مستجد محمد سعد السيد جمعه عقل 1980118168188101 4490

   مستجد محمد صالح عبدالوهاب ابوزيد 1980118168188109 4491

   مستجد محمد صبرى عبد الونيس عبدالتواب القارب 1980118168188190 4492

   تجدمس محمد طلحة السيد عبدهللا البرهامى 1980118108188180 4493

   مستجد محمد طه بسيونى بسيونى عيسى 1980118118188610 4494

   مستجد محمد عادل درويش ابراهيم 1980118118188011 4495

   مستجد محمد عادل عبد الحى ابراهيم 1980118108188111 4496

يوسف محمد المتبولى محمد عاطف 1980118168188861 4497    مستجد 

   مستجد محمد عبدالفتاح عبداللطيف محمد حسن 1980118168188018 4498

   مستجد محمد عبدالقادر على صالح 1980118168188810 4499

   مستجد محمد عبدالمجيد كمال حسن بظاظو 1980118168188001 4500

حمدمحمد فتحى عبدالحفيظ نصر  1980118168188818 4501    مستجد 

مد محمد الكفراوىمحمد فواد مح 1980118168188108 4502    مستجد 

 

 االدارة فى المجال الترويحىالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (22جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 ثبلتسلين توقيع الطبلت توقيع الطبلت ثبالستالم

كمال محمد اسماعيل عامرمحمد  1980118168188011 4503    مستجد 

   مستجد محمد محمود عبد الحميد الشربينى 1980118168188810 4504

   مستجد محمد مرشدى زكى عطيه 1980118168188010 4505

   مستجد محمود ابراهيم حسين السيد ابو منصورة 1980118168188101 4506

ابوحسين محمود ابراهيم محمد على 1980118168188010 4507    مستجد 

   مستجد محمود اسماعيل عبدالعليم احمد 1980118168188118 4508

   مستجد محمود خالد محمود محمد قويطه 1980118168188091 4509

   مستجد محمود مسعود احمد حمود ابراهيم 1980118168188188 4510

   مستجد محمود منصور عباس على منصور 1980118108188861 4511

   مستجد مروان محمد احمد عبد الحكيم السمالوى 1980118108188100 4512

   مستجد مصطفى ابراهيم زيدان السيد البربرى 1980118168188010 4513

   مستجد وليد ربيع مصطفى على 1980118118188086 4514

سف بسيونى ندايوسف السيد يو 1980118168188000 4515    مستجد 

   باق ابراهيم عالء حمدى السعيد بهنسى 1980118198188109 4516

   باق ابراهيم محمد محمد ابراهيم العيساوى 1980118168188196 4517

   باق احمد حسن جمعه عبدالسالم 1980118118188600 4520

   باق احمد ذكريا عبدالوكيل محمد جاد 1980118118188819 4522

يم محمد متولى عامراحمد عبد الحك 1980118108188118 4524    باق 

   باق احمد هشام حامد عطا 1980118118188010 4527

   باق حسام محمد ابراهيم زيدان السرسيقى 1980118118188666 4532

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االدارة فى المجال الترويحىالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 

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

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   باق محمد بسيونى صابر المرادنى 1980118198188009 4537

   باق محمد عبدالستار احمد على رجب 1980118198188081 4539

ل الكومىمحمد على عبدالمجيد هال 1980118118188616 4542    باق 

   باق محمود ايمن محمد سعد ابوالجالجل 1980118108188910 4545

   باق محمود حسنى عبد ربه الدسوقى ابراهيم 1980118118188681 4546

   باق محمود فايز مصطفى على عطا 1980118118188819 4547

لسميع عبد هللامحمود محمد عبد ا 1980118168188110 4548    باق 

   باق محمود نبهان ابراهيم شمس الدين النشرتى 1980118198188016 4550

   باق يوسف خالد يوسف عبدالحليم العريان 1980118118188011 4552

   1من الخارج فواد عبدالجواد عبدالجواد محمد سالمه 1980118108188160 4554

   2ن الخارجم  محمود ابراهيم موسىمحمود عبدهللا 1980118108188886 4561

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االدارة فى المجال الترويحىالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (22جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

4563 
   3من الخارج نورالدين احمد محمد احمد فايد 1980118108188110

  
 

 االدارة فى المجال الترويحىالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالب كشف

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت (
 (8جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ينثبلتسل

   مستجد احمد ابراهيم عبد الكريم بسيونى عبد الجواد 1980118118188061 4413

   مستجد احمد احمد السعيد احمد الفار 1980118168188169 4414

   مستجد احمد السيد ابراهيم عوض حجاج 1980118108188161 4415

   مستجد احمد السيد السيد السيد فايد 1980118168188008 4416

   مستجد احمد السيد عطيه احمد عبد الرحمن ماضى 1980118168188116 4417

   مستجد احمد رجب عبد الخالق احمد شحاته 1980118168188110 4418

   مستجد احمد سمير جمعه اسماعيل 1980118108188869 4419

   مستجد احمد سمير عبد الواحد عبد العاطى 1980118108188161 4420

   مستجد احمد شوقى على راشد 1980118168188190 4421

   مستجد احمد عادل سعد السيد برغوث 1980118168188000 4422

   مستجد احمد عبد الستار على عبد الحميد خفاجى 1980118168188160 4423

   مستجد احمد عبدالغفار السيد على محمد غازى الزغبى 1980118108188161 4424

   مستجد احمد عصام جابر فرج علوى 1980118168188806 4425

   مستجد احمد عيد محمد محمود ابوسالم 1980118168188196 4426

   مستجد احمد محمد السعيد السيد راضى 1980118118188016 4427

   مستجد احمد محمد السعيد محمد المغربى 1980118168188160 4428

الحجر احمد محمد صابر محمد 1980118168188000 4429    مستجد 

   مستجد احمد محمد عبد الحميد احمد العوضى 1980118168188006 4430

   مستجد احمد محمد عبدالحميد حافظ قمره 1980118198188168 4431

   مستجد احمد محمد محمد السيد حموده 1980118168188080 4432

   مستجد احمد محمد محمد شكرى مرسى شويل 1980118108188010 4433

   مستجد احمد محمود محمد صابر على مهيا 1980118168188110 4434

   مستجد احمد مختار عاشور عطيه بشته 1980118108188111 4435

   مستجد احمد مهدى عبدالفتاح شريف محمد 1980118168188161 4436

   مستجد احمد ناصف ابراهيم محمد البحيرى 1980118168188061 4437

   مستجد احمد نصر عبد السالم محمد هاشم 1980118198188001 4438

   مستجد احمد وائل عيد ابراهيم 1980118118188668 4439

   مستجد احمد يوسف غازى على 1980118118188010 4440

   مستجد اسالم اسامة احمد مصطفى حشيش 1980118108188111 4441

حمداسالم اسامة على عيد م 1980118118188001 4442    مستجد 

 (2تطبيقات ترويحية)المادة: 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (9جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

مالغنااياد احمد عبد العزيز  1980118168188166 4443    مستجد 

   مستجد بالل عبده ابراهيم اسماعيل صقر 1980118168188006 4444

   مستجد بهاء محمد توفيق عبد هللا اسماعيل 1980118168188816 4445

   مستجد ثروت محمد فكرى السيد ابراهيم 1980118168188166 4446

   مستجد جون رضا شكرى عبده حنا 1980118108188060 4447

   مستجد حسام حسن محمد عبد القادر ابو النجا 1980118108188161 4448

   مستجد حسام سعيد عبدالمحسن محمد عبدالوهاب 1980118168188811 4449

   مستجد حسام عادل احمد بالل 1980118108188810 4450

   مستجد حسام مسعد بدير يوسف صالح 1980118168188111 4451

ن عبد المعبود حسن حمدحس 1980118168188009 4452    مستجد 

   مستجد حسين السيد ابوالفتوح مرسى 1980118168188110 4453

   مستجد خالد عمر محمد مصطفى سلمان 1980118108188089 4454

   مستجد خالد محمود محمد محمد عبدالخالق 1980118168188166 4455

يحيى سامح سعود يوسف ابراهيم 1980118108188106 4456    مستجد 

   مستجد سامح محمد مبروك على 1980118168188161 4457

   مستجد شادى ثروت احمد عبداللطيف عجالن 1980118168188011 4458

   مستجد صالح صالح ابراهيم صالح القاضى 1980118118188869 4459

   دمستج عبد الحميد الشربينى عبد الحميد احمد عامر 1980118168188096 4460

   مستجد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن الروينى 1980118168188809 4461

   مستجد عبد الرحمن سعد حفظى فهمى محمد 1980118168188101 4462

   مستجد عبد الرحمن محمد عبد الحميد حسين اسماعيل 1980118168188010 4463

هعبد هللا ناصر عبد هللا صالح طلح 1980118168188801 4464    جدمست 

   مستجد عبدالحميد حسن عبدالحميد حسن جمعه 1980118118188000 4465

   مستجد عبدالهادى جميل الدسوقى جميل خليل موافى 1980118118188088 4466

   مستجد عطوه شواف عطوه يونس سعد 1980118168188166 4467

   مستجد على محمد ذاكى حسين موسى 1980118168188010 4468

   مستجد عمر عبدالجليل عبدالجليل موسى البياعه 1980118168188808 4469

   مستجد عمر عبدالمجيد ابراهيم ابوزيد سليم 1980118168188106 4470

   مستجد عمر محمد ابراهيم عمر بلتاجى 1980118108188166 4471

   مستجد عمر محمد السعيد رجب جعفر 1980118168188801 4472

 
 
 
 

 (2تطبيقات ترويحية)المادة: 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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  بحضور طالكشف 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(
 (22جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين توقيع الطبلت ثبالستالم

   دمستج عمرو عالء اسماعيل عبد الواحد محمد 1980118168188110 4473

   مستجد فوزى اشرف فوزى يوسف مصطفى 1980118168188186 4474

   مستجد فوزى محمد فتحى زكريا ابراهيم 1980118168188106 4475

   مستجد ماجد ممدوح محمود محمد فرحات 1980118108188101 4476

   مستجد مجدى حسن مرجان الفداوى 1980118108188116 4477

د بكر حميدهمحمد ابراهيم محم 1980118168188189 4478    مستجد 

   مستجد محمد ابوالعطا عبده ابوالعطا 1980118168188081 4479

   مستجد محمد احمد عبدالعزيز السيد 1980118168188180 4480

   مستجد محمد احمد عبدالمطلب عبدالجليل منصور 1980118168188191 4481

د على غازىمحمد اشرف احم 1980118108188861 4482    مستجد 

   مستجد محمد السعيد محمد محمد السقا 1980118168188886 4483

   مستجد محمد ايمن طه عيد متولى 1980118108188101 4484

   مستجد محمد جمال حسن عبدالرحمن محمد حجاج 1980118168188001 4485

   مستجد محمد جميل راضى عبدالحميد عتمان 1980118168188868 4486

   مستجد محمد حسام كمال رجب مطر 1980118168188018 4487

   مستجد محمد رافت طه ابراهيم احمد 1980118168188188 4488

   مستجد محمد زغلول زغلول على اسماعيل 1980118168188111 4489

   مستجد محمد سعد السيد جمعه عقل 1980118168188101 4490

بوزيدصالح عبدالوهاب ا محمد 1980118168188109 4491    مستجد 

   مستجد محمد صبرى عبد الونيس عبدالتواب القارب 1980118168188190 4492

   مستجد محمد طلحة السيد عبدهللا البرهامى 1980118108188180 4493

   مستجد محمد طه بسيونى بسيونى عيسى 1980118118188610 4494

رويش ابراهيممحمد عادل د 1980118118188011 4495    دمستج 

   مستجد محمد عادل عبد الحى ابراهيم 1980118108188111 4496

   مستجد محمد عاطف يوسف محمد المتبولى 1980118168188861 4497

   مستجد محمد عبدالفتاح عبداللطيف محمد حسن 1980118168188018 4498

   مستجد محمد عبدالقادر على صالح 1980118168188810 4499

   مستجد محمد عبدالمجيد كمال حسن بظاظو 1980118168188001 4500

   مستجد محمد فتحى عبدالحفيظ نصر حمد 1980118168188818 4501

   مستجد محمد فواد محمد محمد الكفراوى 1980118168188108 4502

 

 (2تطبيقات ترويحية)المادة: 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (22جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين توقيع الطبلت ثبالستالم

   مستجد محمد كمال محمد اسماعيل عامر 1980118168188011 4503

   مستجد محمد محمود عبد الحميد الشربينى 1980118168188810 4504

دى زكى عطيهمحمد مرش 1980118168188010 4505    مستجد 

   مستجد محمود ابراهيم حسين السيد ابو منصورة 1980118168188101 4506

   مستجد محمود ابراهيم محمد على ابوحسين 1980118168188010 4507

   مستجد محمود اسماعيل عبدالعليم احمد 1980118168188118 4508

يطهمحمود خالد محمود محمد قو 1980118168188091 4509    مستجد 

   مستجد محمود مسعود احمد حمود ابراهيم 1980118168188188 4510

   مستجد محمود منصور عباس على منصور 1980118108188861 4511

   مستجد مروان محمد احمد عبد الحكيم السمالوى 1980118108188100 4512

اهيم زيدان السيد البربرىمصطفى ابر 1980118168188010 4513    ستجدم 

   مستجد وليد ربيع مصطفى على 1980118118188086 4514

   مستجد يوسف السيد يوسف بسيونى ندا 1980118168188000 4515

   باق ابراهيم عالء حمدى السعيد بهنسى 1980118198188109 4516

اوىابراهيم محمد محمد ابراهيم العيس 1980118168188196 4517    باق 

   باق احمد حمدى راضى ابوالجالجل 1980118168188961 4521

   باق احمد ذكريا عبدالوكيل محمد جاد 1980118118188819 4522

   باق احمد رضا عوض عاشور الرشيدى 1980118108188816 4523

   باق احمد عبد الحكيم محمد متولى عامر 1980118108188118 4524

يب ظريفاحمد محمد السيد حب 1980118108188860 4525    باق 

   باق احمد منير يوسف احمد عطيه 1980118198188066 4526

   باق احمد هشام حامد عطا 1980118118188010 4527

   باق احمد يوسف مامون محمود 1980118198188061 4528

   باق بسام محمد عبدالحليم ودن 1980118118188600 4529

قيم بشارةجورج عياد يوا 1980118118188600 4530    باق 

   باق حسام احمد محمد عبد الحميد عفيفى 1980118108188100 4531

   باق حسام محمد ابراهيم زيدان السرسيقى 1980118118188666 4532

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2رويحية)تطبيقات تالمادة: 

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 

 م0202/0200امعى للعام اجل -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(
 (20جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن دىالرقن الكــو م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   باق صالح محمد عباده يونس 1980118118188800 4533

   باق عمرو عبد السميع عبد النبى الجوهرى 1980118118188060 4534

   باق محمد احمد زكى ابراهيم حماد 1980118108188111 4535

   باق محمد بسيونى صابر المرادنى 1980118198188009 4537

   باق محمد عادل عبد العاطى ابو طالب 1980118198188009 4538

   باق محمد عبدالستار احمد على رجب 1980118198188081 4539

   باق محمد عصام محمد شحاته 1980118168188101 4540

حمد الرفاعىمحمد على الرفاعى ا 1980118118188011 4541    باق 

   باق محمد على عبدالمجيد هالل الكومى 1980118118188616 4542

   باق محمد مجاهد ابراهيم مجاهد نوار 1980118198188068 4543

   باق محمد منتصر محمد ابو نازل 1980118118188001 4544

مود ايمن محمد سعد ابوالجالجلمح 1980118108188910 4545    باق 

   باق محمود حسنى عبد ربه الدسوقى ابراهيم 1980118118188681 4546

   باق محمود فايز مصطفى على عطا 1980118118188819 4547

   باق محمود محمد عبد السميع عبد هللا 1980118168188110 4548

عبدالهادى حسن محمود محمد عبدالعزيز 1980118118188808 4549    باق 

   باق محمود نبهان ابراهيم شمس الدين النشرتى 1980118198188016 4550

   باق مسلم عالء الدين كمال سعد الحلوانى 1980118198188119 4551

   باق يوسف خالد يوسف عبدالحليم العريان 1980118118188011 4552

   1من الخارج جواد محمد سالمهفواد عبدالجواد عبدال 1980118108188160 4554

   2من الخارج سعيد السيد سعيد محمد صابون 1980118168188100 4560

   2من الخارج محمود عبدهللا محمود ابراهيم موسى 1980118108188886 4561

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثت الفرقت  حضور طالبكشف 

 (2تطبيقات ترويحية)المادة: 
 

 (2بيقات ترويحية)تطالمادة: 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 

 م0202/0200جلامعى للعام ا -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(
 (22جلنت )

 حبلـة القيــد ــــــــناالســـــ الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

4563 
   3من الخارج نورالدين احمد محمد احمد فايد 1980118108188110

  



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 

 االدارة الرياضيتشعبت  -الرابعتالفرقت طالب  ختلفاثقائمت حضور 
 م0202/0200م اجلامعى للعا -  الثانيلفصل الدراسى قرراث بالفرقت الثالثت  امل

 ختلفاث (02جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   تجدادارة مس4س ابراهيم محمد الشاملى بلتاجى الرفاعى 6681618618688181 5466

   مستجدادارة 4س احمد ابراهيم حماد السيد النشار 6681618668688177 5464

   ادارة مستجد4س احمد ياسر ابو اليزيد رمضان دويدار 6681618618688111 5584

   ادارة مستجد4س اسالم رافت عبده محمد الصفتى 6681618668688671 5568

   ادارة مستجد4س سمير عادل على رجب 6681618698688571 5511

   ادارة مستجد4س الكيالمحمد عبدهللا عبدالقادر محمد  6681618618688148 5551

   ادارة مستجد4س محمد محمد السيد ذكير محمد يوسف 6681618698688448 5561

   ادارة مستجد4س محمود محمد محمود سليمان بخيت 6681618618688814 5591

   ادارة مستجد4س جمال يحى المصرىيحى  6681618618688894 5511

 
 
 

 

 2تطبيقات ترويحية -المادة :



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالب كشف

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت (
 (8جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

راهيم عبد الكريم بسيونى عبد الجواداحمد اب 1980118118188061 4413    مستجد 

   مستجد احمد احمد السعيد احمد الفار 1980118168188169 4414

   مستجد احمد السيد ابراهيم عوض حجاج 1980118108188161 4415

   مستجد احمد السيد السيد السيد فايد 1980118168188008 4416

يه احمد عبد الرحمن ماضىمد السيد عطاح 1980118168188116 4417    مستجد 

   مستجد احمد رجب عبد الخالق احمد شحاته 1980118168188110 4418

   مستجد احمد سمير جمعه اسماعيل 1980118108188869 4419

   مستجد احمد سمير عبد الواحد عبد العاطى 1980118108188161 4420

لى راشداحمد شوقى ع 1980118168188190 4421    جدمست 

   مستجد احمد عادل سعد السيد برغوث 1980118168188000 4422

   مستجد احمد عبد الستار على عبد الحميد خفاجى 1980118168188160 4423

   مستجد احمد عبدالغفار السيد على محمد غازى الزغبى 1980118108188161 4424

علوىاحمد عصام جابر فرج  1980118168188806 4425    مستجد 

   مستجد احمد عيد محمد محمود ابوسالم 1980118168188196 4426

   مستجد احمد محمد السعيد السيد راضى 1980118118188016 4427

   مستجد احمد محمد السعيد محمد المغربى 1980118168188160 4428

   مستجد احمد محمد صابر محمد الحجر 1980118168188000 4429

   مستجد احمد محمد عبد الحميد احمد العوضى 1980118168188006 4430

   مستجد احمد محمد عبدالحميد حافظ قمره 1980118198188168 4431

   مستجد احمد محمد محمد السيد حموده 1980118168188080 4432

   مستجد احمد محمد محمد شكرى مرسى شويل 1980118108188010 4433

مود محمد صابر على مهيااحمد مح 1980118168188110 4434    مستجد 

   مستجد احمد مختار عاشور عطيه بشته 1980118108188111 4435

   مستجد احمد مهدى عبدالفتاح شريف محمد 1980118168188161 4436

   مستجد احمد ناصف ابراهيم محمد البحيرى 1980118168188061 4437

حمد هاشمبد السالم ماحمد نصر ع 1980118198188001 4438    مستجد 

   مستجد احمد وائل عيد ابراهيم 1980118118188668 4439

   مستجد احمد يوسف غازى على 1980118118188010 4440

   مستجد اسالم اسامة احمد مصطفى حشيش 1980118108188111 4441

   مستجد اسالم اسامة على عيد محمد 1980118118188001 4442

 الحاسب االلىالمادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 

 الثالثتفرقت ال ر طالبحضوكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (9جلنت )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد اياد احمد عبد العزيز الغنام 1980118168188166 4443

   مستجد بالل عبده ابراهيم اسماعيل صقر 1980118168188006 4444

   مستجد بهاء محمد توفيق عبد هللا اسماعيل 1980118168188816 4445

   مستجد ثروت محمد فكرى السيد ابراهيم 1980118168188166 4446

   مستجد جون رضا شكرى عبده حنا 1980118108188060 4447

القادر ابو النجاام حسن محمد عبد حس 1980118108188161 4448    مستجد 

   مستجد حسام سعيد عبدالمحسن محمد عبدالوهاب 1980118168188811 4449

   مستجد حسام عادل احمد بالل 1980118108188810 4450

   مستجد حسام مسعد بدير يوسف صالح 1980118168188111 4451

حمد حسن عبد المعبود حسن 1980118168188009 4452    مستجد 

   مستجد حسين السيد ابوالفتوح مرسى 1980118168188110 4453

   مستجد خالد عمر محمد مصطفى سلمان 1980118108188089 4454

   مستجد خالد محمود محمد محمد عبدالخالق 1980118168188166 4455

   مستجد سامح سعود يوسف ابراهيم يحيى 1980118108188106 4456

امح محمد مبروك علىس 1980118168188161 4457    مستجد 

   مستجد شادى ثروت احمد عبداللطيف عجالن 1980118168188011 4458

   مستجد صالح صالح ابراهيم صالح القاضى 1980118118188869 4459

   مستجد عبد الحميد الشربينى عبد الحميد احمد عامر 1980118168188096 4460

احمد عبد الرحمن الروينىعبد الرحمن  1980118168188809 4461    مستجد 

   مستجد عبد الرحمن سعد حفظى فهمى محمد 1980118168188101 4462

   مستجد عبد الرحمن محمد عبد الحميد حسين اسماعيل 1980118168188010 4463

   مستجد عبد هللا ناصر عبد هللا صالح طلحه 1980118168188801 4464

حميد حسن عبدالحميد حسن جمعهعبدال 1980118118188000 4465    مستجد 

   مستجد عبدالهادى جميل الدسوقى جميل خليل موافى 1980118118188088 4466

   مستجد عطوه شواف عطوه يونس سعد 1980118168188166 4467

   مستجد على محمد ذاكى حسين موسى 1980118168188010 4468

الجليل موسى البياعهمر عبدالجليل عبدع 1980118168188808 4469    مستجد 

   مستجد عمر عبدالمجيد ابراهيم ابوزيد سليم 1980118168188106 4470

   مستجد عمر محمد ابراهيم عمر بلتاجى 1980118108188166 4471

   مستجد عمر محمد السعيد رجب جعفر 1980118168188801 4472

 
 
 
 

 اآللىالحاسب المادة: 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 

 ثت الثالالفرقت  حضور طالبكشف 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى ت()االدارةالرياضي
 (22جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين توقيع الطبلت ثبالستالم

   مستجد عمرو عالء اسماعيل عبد الواحد محمد 1980118168188110 4473

فىفوزى اشرف فوزى يوسف مصط 1980118168188186 4474    مستجد 

   مستجد فوزى محمد فتحى زكريا ابراهيم 1980118168188106 4475

   مستجد ماجد ممدوح محمود محمد فرحات 1980118108188101 4476

   مستجد مجدى حسن مرجان الفداوى 1980118108188116 4477

حميده محمد ابراهيم محمد بكر 1980118168188189 4478    مستجد 

   مستجد محمد ابوالعطا عبده ابوالعطا 1980118168188081 4479

   مستجد محمد احمد عبدالعزيز السيد 1980118168188180 4480

   مستجد محمد احمد عبدالمطلب عبدالجليل منصور 1980118168188191 4481

   مستجد محمد اشرف احمد على غازى 1980118108188861 4482

عيد محمد محمد السقامحمد الس 1980118168188886 4483    مستجد 

   مستجد محمد ايمن طه عيد متولى 1980118108188101 4484

   مستجد محمد جمال حسن عبدالرحمن محمد حجاج 1980118168188001 4485

   مستجد محمد جميل راضى عبدالحميد عتمان 1980118168188868 4486

   ستجدم محمد حسام كمال رجب مطر 1980118168188018 4487

   مستجد محمد رافت طه ابراهيم احمد 1980118168188188 4488

   مستجد محمد زغلول زغلول على اسماعيل 1980118168188111 4489

   مستجد محمد سعد السيد جمعه عقل 1980118168188101 4490

   مستجد محمد صالح عبدالوهاب ابوزيد 1980118168188109 4491

   مستجد محمد صبرى عبد الونيس عبدالتواب القارب 1980118168188190 4492

   مستجد محمد طلحة السيد عبدهللا البرهامى 1980118108188180 4493

   مستجد محمد طه بسيونى بسيونى عيسى 1980118118188610 4494

   مستجد محمد عادل درويش ابراهيم 1980118118188011 4495

ادل عبد الحى ابراهيممحمد ع 1980118108188111 4496    مستجد 

   مستجد محمد عاطف يوسف محمد المتبولى 1980118168188861 4497

   مستجد محمد عبدالفتاح عبداللطيف محمد حسن 1980118168188018 4498

   مستجد محمد عبدالقادر على صالح 1980118168188810 4499

بظاظومحمد عبدالمجيد كمال حسن  1980118168188001 4500    مستجد 

   مستجد محمد فتحى عبدالحفيظ نصر حمد 1980118168188818 4501

   مستجد محمد فواد محمد محمد الكفراوى 1980118168188108 4502

 

  اآللىالحاسب  المادة:



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(

 (22جلنت )

 ــــــــــناالســـ الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين توقيع الطبلت ثبالستالم

   مستجد محمد كمال محمد اسماعيل عامر 1980118168188011 4503

   مستجد محمد محمود عبد الحميد الشربينى 1980118168188810 4504

مرشدى زكى عطيه محمد 1980118168188010 4505    مستجد 

   مستجد محمود ابراهيم حسين السيد ابو منصورة 1980118168188101 4506

   مستجد محمود ابراهيم محمد على ابوحسين 1980118168188010 4507

   مستجد محمود اسماعيل عبدالعليم احمد 1980118168188118 4508

د قويطهمحمود خالد محمود محم 1980118168188091 4509    مستجد 

   مستجد محمود مسعود احمد حمود ابراهيم 1980118168188188 4510

   مستجد محمود منصور عباس على منصور 1980118108188861 4511

   مستجد مروان محمد احمد عبد الحكيم السمالوى 1980118108188100 4512

رىمصطفى ابراهيم زيدان السيد البرب 1980118168188010 4513    مستجد 

د ربيع مصطفى علىولي 1980118118188086 4514    مستجد 

   مستجد يوسف السيد يوسف بسيونى ندا 1980118168188000 4515

   باق ابراهيم محمد محمد ابراهيم العيساوى 1980118168188196 4517

   باق احمد ذكريا عبدالوكيل محمد جاد 1980118118188819 4522

   باق بسام محمد عبدالحليم ودن 1980118118188600 4529

   باق حسام محمد ابراهيم زيدان السرسيقى 1980118118188666 4532

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثت الفرقت  حضور طالبكشف 

 اآللىب الحاسالمادة: 

  اآللىالحاسب  المادة:



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 توقيع المالحظ/                                         -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 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )االدارةالرياضيت(
 (20جلنت )

 حبلـة القيــد ـــــــــناالســــ الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

ع الطبلت توقي

 ثبلتسلين

   باق محمد عبدالستار احمد على رجب 1980118198188081 4539

   باق محمد عصام محمد شحاته 1980118168188101 4540

   باق محمد على عبدالمجيد هالل الكومى 1980118118188616 4542

   باق محمود ايمن محمد سعد ابوالجالجل 1980118108188910 4545

   باق محمود نبهان ابراهيم شمس الدين النشرتى 1980118198188016 4550

   1من الخارج فواد عبدالجواد عبدالجواد محمد سالمه 1980118108188160 4554

   2من الخارج محمود عبدهللا محمود ابراهيم موسى 1980118108188886 4561

  
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -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 الفرقة  حضور طالب كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )التدرية الرياضي (

 (5جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   دمستج ابراهيم جمعه ابراهيم ابواحمد 2261206216266061 4243

   مستجد ابراهيم خيرى ابراهيم طه يوسف 2261206216266221 4244

   مستجد احمد ابراهيم ابراهيم احمد شنب 2261206216266662 4245

   مستجد احمد حسن على سعد السقا 2261206216266616 4246

   مستجد احمد خليل محمد خليل الفرارجى 2261206216266002 4247

د رجب رمضان احمد الشالوىاحم 2261206216266200 4248    مستجد 

   مستجد احمد رضا يحيى تاج الدين عقبه 2261206216266060 4249

   مستجد احمد سامى حامد على ابوالنجا 2261206216266060 4250

   مستجد احمد سمير عزت عبدالحفيظ رمضان 2261206216266202 4251

ةصطفى سالماحمد سمير م 2261206216266611 4252    مستجد 

   مستجد احمد صادق ابراهيم عبد الروف تاج الدين 2261206216266010 4253

   مستجد احمد عادل سعد عبدالرحيم داود 2261206216266012 4254

   مستجد احمد فتيان صالح عبد الغفار المتيم 2261206216266066 4255

ديناحمد فرج بدير شمس ال 2261206216266010 4256    مستجد 

   مستجد احمد محمد حسن محمد شعيشع 2261206216266600 4257

   مستجد احمد محمد حمودة خطاب 2261206216266266 4258

   مستجد احمد محمد صقر احمد سالمه 2261206216266600 4259

   مستجد احمد مصطفى محمد ابراهيم المنسى 2261206216266606 4260

مصطفى مصطفى العبد احمد 2261206216266626 4261    مستجد 

   مستجد احمد نظمى مختار محمد 2261206216266260 4262

   مستجد اسامة صالح شحاته قرقور 2261206216266011 4263

   مستجد اسالم انور اسماعيل الفقى 2261206216266260 4264

   تجدسم اسماعيل زين عبد العظيم عبد الرحمن 2261206216266216 4265

   مستجد ايمن عبدهللا عبدالحميد بسيونى مظال 2261206216266060 4266

   مستجد جمال عبدالناصر عبدالعزيز احمد البنا 2261206216266016 4267

   مستجد جمال يسرى حامد على الحلو 2261206216266012 4268

   مستجد جمعه ممدوح محمد محمد خفاجى 2261206216266000 4269

   مستجد حاتم محمد مجدى المرسى بدر بدران 2261206216266221 4270

   مستجد حازم عبد العاطى عبد السميع عبد الرحمن حسن 2261206216266222 4271

   مستجد حسام عبد المنعم توفيق االشقر 2261206216266001 4272

 التحليل الحركى مادة :ال



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة  حضور طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -نىالثاسى الفصل الدرا)التدرية الرياضي ( 

 (6جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد زياد طارق بسيونى درويش عياد 2261206216266061 4273

   مستجد سعد مصطفى سعد ابو غازى سالمه 2261206216266602 4274

   مستجد سمير ممدوح حسان عبدالفتاح البربرى 2261206216266022 4275

   مستجد طارق اشرف بدير ابواليزيد شريف 2261206216266020 4276

   مستجد عامر محمد عامر ابراهيم عامر 2261206216266066 4277

   مستجد عباس عماد عبد العال سيداحمد 2261206216266060 4278

بد الرحمن عادل سيد مصطفى مصطفىع 2261206216266220 4279    مستجد 

   مستجد عبد هللا عبد القادر الرفاعى على الرفاعى 2261206216266200 4280

   مستجد عبدالحليم محمد حسين صالح 2261206216266012 4281

   مستجد عبدالرحمن زكريا عبد العال محمد المصرى 2261206216266220 4282

   مستجد عبدالرحمن محمد محمد على البستاوى 2261206216266001 4283

   مستجد على احمد على محمد مطاوع 2261206216266601 4284

   مستجد على صالح على محمد االبيض 2261206216266011 4285

   مستجد على عبد الفتاح على محمد سليمان القبالوى 2261206216266661 4286

ى محمد على مخيمرعماد سام 2261206216266602 4287    مستجد 

   مستجد عمر عبدهللا ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم 2261206216266020 4288

   مستجد عمر عبدالواحد ابراهيم سيداحمد عمر 2261206216266010 4289

   مستجد عمر محمد شاكر حسين هاشم 2261206216266201 4290

محمد عبدالمقصود هاشمعمر  2261206216266021 4291    مستجد 

   مستجد عمرو كمال البيلى حسن محمد الزفتاوى 2261206216266016 4292

   مستجد كريم ابراهيم عبد الراضى عبد العليم حمد 2261206216266001 4293

   مستجد كريم حمدى محمد على الصواف 2261206216266601 4294

قاسن محمد السكريم عادل ح 2261206216266201 4295    ستجدم 

   مستجد محمد ابوزيد محمد ابوزيد الحنفى 2261206216266066 4296

   مستجد محمد احمد احمد حسن ابوعمر 2261206216266001 4297

   مستجد محمد اكرامى عبد الرازق سيد احمد هاشم 2261206216266061 4298

الحجار محمد السيد اسماعيل شعبان 2261206216266026 4299    مستجد 

   مستجد محمد السيد حسين محمد الزفتاوى 2261206216266010 4300

   مستجد محمد حازم ابراهيم على الحفناوى 2261206216266062 4301

   مستجد محمد حسن عبدالرحمن حسن عبدالرحمن 2261206216266016 4302

 
 
 
 

 التحليل الحركى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -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 الفرقة  حضور طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -انىالثالفصل الدراسى ()التدرية الرياضي 

 (7جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد محمد صبحى منصور رمضان داود 2280218268288061 4303

   مستجد محمد طارق عبدالحى عكاشة 2280218268288101 4304

   مستجد محمد عبد الرحمن خضر احمد سليم 2280218268288101 4305

   مستجد محمد عبد الرحيم عبد الجواد عبد هللا المهدى 2280218208288221 4306

   مستجد محمد عبدالسالم السيد النجار 2280218268288118 4307

   دمستج محمد على حسن محمد اسماعيل 2280218268288201 4308

   مستجد محمد على محمد على مرسى حشاد 2280218268288010 4309

   مستجد محمد عونى محمد ابراهيم حجاج 2280218268288210 4310

   مستجد محمد محمود حسن محمد حسن 2280218268288122 4311

   مستجد محمد مصطفى محمد محمود سعد 2280218268288208 4312

   مستجد قصودمحمد وجيه ابراهيم عبد الم 2280218268288066 4313

   مستجد محمود رجب رشاد عبدة الصرصار 2280218268288120 4314

   مستجد محمود سامى مسلم غازى 2280218268288012 4315

   مستجد محمود سامى ناجى احمد عيسى 2280218268288020 4316

   مستجد ردهمحمود صبحى ابراهيم متولى ب 2280218268288121 4317

   مستجد محمود عبد الفتاح محمود عبدالفتاح الفقى 2280218268288218 4318

   مستجد مصطفى احمد خميس احمد عماره 2280218268288261 4319

   مستجد مصطفى اشرف عبدالسميع على عامر 2280218268288282 4320

   جدمست مصطفى بسيونى على محمد االبيض 2280218268288206 4321

   مستجد مصطفى محمد مصطفى شوشه 2280218268288868 4322

   مستجد يوسف احمد يوسف احمد عبداللطيف 2280218208288002 4323

   مستجد يوسف عبد الخالق عبد هللا المسلوت 2280218268288101 4324

   باق احمد عبد العزيز محمد المرسى عبد العزيز 2280218228288016 4325

احمد فوزى سيداحمد الجمال الجمالعالء سيد 2280218218288112 4327    باق 

   باق محمد عبدالوهاب محمد يوسف 2280218208288012 4328

 

 التحليل الحركى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

   
 التدرية الرياضى شعثة  - الراتعةالفرقة طالب  ختلفاتقائمة حضور 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانيلفصل الدراسى رقررات تالفرقة الثالثة  امل
 ختلفات (02جلنة )

 حبلـة القيــد الســـــــــــــنا الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   تدريب مستجد0س ابراهيم السعيد محمد محمود شيحة 2261206266266010 1128

   تدريب مستجد0س احمد السيد احمد فودة 2261206216266066 1126

   تدريب مستجد0س احمد عاصم احمد شحاته 2261206216266026 5280

   تدريب مستجد0س اشرف عبد الفتاح طايل عبد العزيز 2261206216266011 1160

   تدريب مستجد0س عبدهللا عيسوى محمد عيسوى حامد 2261206266266006 1011

   مستجدتدريب 0س محمد شريف محمد عبد الحميد غانم 2261206216266001 1022

   تدريب مستجد0س وجيه عرجاوى مرعى محمد عصام 2261206226266062 1020

 

 لتحليل الحركيا :المادة



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -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 الفرقة  حضور طالب كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )التدرية الرياضي (

 (5جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

هيم جمعه ابراهيم ابواحمدابرا 2261206216266061 4243    مستجد 

   مستجد ابراهيم خيرى ابراهيم طه يوسف 2261206216266221 4244

   مستجد احمد ابراهيم ابراهيم احمد شنب 2261206216266662 4245

   مستجد احمد حسن على سعد السقا 2261206216266616 4246

رجىاحمد خليل محمد خليل الفرا 2261206216266002 4247    مستجد 

   مستجد احمد رجب رمضان احمد الشالوى 2261206216266200 4248

   مستجد احمد رضا يحيى تاج الدين عقبه 2261206216266060 4249

   مستجد احمد سامى حامد على ابوالنجا 2261206216266060 4250

   مستجد احمد سمير عزت عبدالحفيظ رمضان 2261206216266202 4251

   مستجد احمد سمير مصطفى سالمة 2261206216266611 4252

   مستجد احمد صادق ابراهيم عبد الروف تاج الدين 2261206216266010 4253

   مستجد احمد عادل سعد عبدالرحيم داود 2261206216266012 4254

ح عبد الغفار المتيميان صالاحمد فت 2261206216266066 4255    مستجد 

   مستجد احمد فرج بدير شمس الدين 2261206216266010 4256

   مستجد احمد محمد حسن محمد شعيشع 2261206216266600 4257

   مستجد احمد محمد حمودة خطاب 2261206216266266 4258

   مستجد احمد محمد صقر احمد سالمه 2261206216266600 4259

سىاحمد مصطفى محمد ابراهيم المن 2261206216266606 4260    مستجد 

   مستجد احمد مصطفى مصطفى العبد 2261206216266626 4261

   مستجد احمد نظمى مختار محمد 2261206216266260 4262

   مستجد اسامة صالح شحاته قرقور 2261206216266011 4263

ماعيل الفقىاسالم انور اس 2261206216266260 4264    مستجد 

ل زين عبد العظيم عبد الرحمناسماعي 2261206216266216 4265    مستجد 

   مستجد ايمن عبدهللا عبدالحميد بسيونى مظال 2261206216266060 4266

   مستجد جمال عبدالناصر عبدالعزيز احمد البنا 2261206216266016 4267

على الحلوجمال يسرى حامد  2261206216266012 4268    مستجد 

وح محمد محمد خفاجىجمعه ممد 2261206216266000 4269    مستجد 

   مستجد حاتم محمد مجدى المرسى بدر بدران 2261206216266221 4270

   مستجد حازم عبد العاطى عبد السميع عبد الرحمن حسن 2261206216266222 4271

االشقر حسام عبد المنعم توفيق 2261206216266001 4272    مستجد 

 سيكولوجية المنافسات الرياضية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة  حضور طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )التدرية الرياضي ( 

 (6جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ى درويش عيادزياد طارق بسيون 2261206216266061 4273

عد ابو غازى سالمهسعد مصطفى س 2261206216266602 4274    مستجد 

   مستجد سمير ممدوح حسان عبدالفتاح البربرى 2261206216266022 4275

   مستجد طارق اشرف بدير ابواليزيد شريف 2261206216266020 4276

رعامر محمد عامر ابراهيم عام 2261206216266066 4277    مستجد 

داحمدعباس عماد عبد العال سي 2261206216266060 4278    مستجد 

   مستجد عبد الرحمن عادل سيد مصطفى مصطفى 2261206216266220 4279

   مستجد عبد هللا عبد القادر الرفاعى على الرفاعى 2261206216266200 4280

   مستجد عبدالحليم محمد حسين صالح 2261206216266012 4281

د المصرىعبدالرحمن زكريا عبد العال محم 2261206216266220 4282    مستجد 

   مستجد عبدالرحمن محمد محمد على البستاوى 2261206216266001 4283

   مستجد على احمد على محمد مطاوع 2261206216266601 4284

   مستجد على صالح على محمد االبيض 2261206216266011 4285

   ستجدم على عبد الفتاح على محمد سليمان القبالوى 2261206216266661 4286

   مستجد عماد سامى محمد على مخيمر 2261206216266602 4287

   مستجد عمر عبدهللا ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم 2261206216266020 4288

   مستجد عمر عبدالواحد ابراهيم سيداحمد عمر 2261206216266010 4289

   مستجد عمر محمد شاكر حسين هاشم 2261206216266201 4290

   مستجد عمر هاشم عبدالمقصود محمد 2261206216266021 4291

   مستجد عمرو كمال البيلى حسن محمد الزفتاوى 2261206216266016 4292

   مستجد كريم ابراهيم عبد الراضى عبد العليم حمد 2261206216266001 4293

   مستجد كريم حمدى محمد على الصواف 2261206216266601 4294

   مستجد كريم عادل حسن محمد السقا 2261206216266201 4295

   مستجد محمد ابوزيد محمد ابوزيد الحنفى 2261206216266066 4296

   مستجد محمد احمد احمد حسن ابوعمر 2261206216266001 4297

حمد هاشمد الرازق سيد امحمد اكرامى عب 2261206216266061 4298    مستجد 

حمد السيد اسماعيل شعبان الحجارم 2261206216266026 4299    مستجد 

   مستجد محمد السيد حسين محمد الزفتاوى 2261206216266010 4300

   مستجد محمد حازم ابراهيم على الحفناوى 2261206216266062 4301

من حسن عبدالرحمنمحمد حسن عبدالرح 2261206216266016 4302    مستجد 

 
 
 
 

 سيكولوجية المنافسات الرياضية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ة الثالثالفرقة  حضور طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )التدرية الرياضي (

 (7جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد بحى منصور رمضان داودد صمحم 2280218268288061 4303

   مستجد بدالحى عكاشةمحمد طارق ع 2280218268288101 4304

   مستجد محمد عبد الرحمن خضر احمد سليم 2280218268288101 4305

   مستجد محمد عبد الرحيم عبد الجواد عبد هللا المهدى 2280218208288221 4306

   مستجد لنجارالم السيد امحمد عبدالس 2280218268288118 4307

   مستجد اسماعيلمحمد على حسن محمد  2280218268288201 4308

   مستجد محمد على محمد على مرسى حشاد 2280218268288010 4309

   مستجد محمد عونى محمد ابراهيم حجاج 2280218268288210 4310

   مستجد محمد محمود حسن محمد حسن 2280218268288122 4311

   مستجد محمد مصطفى محمد محمود سعد 2280218268288208 4312

   مستجد محمد وجيه ابراهيم عبد المقصود 2280218268288066 4313

   مستجد محمود رجب رشاد عبدة الصرصار 2280218268288120 4314

   مستجد محمود سامى مسلم غازى 2280218268288012 4315

   مستجد ناجى احمد عيسى سامى محمود 2280218268288020 4316

   مستجد اهيم متولى بردهمحمود صبحى ابر 2280218268288121 4317

   مستجد محمود عبد الفتاح محمود عبدالفتاح الفقى 2280218268288218 4318

   مستجد مصطفى احمد خميس احمد عماره 2280218268288261 4319

   مستجد لسميع على عامرمصطفى اشرف عبدا 2280218268288282 4320

   مستجد د االبيضمصطفى بسيونى على محم 2280218268288206 4321

   مستجد مصطفى محمد مصطفى شوشه 2280218268288868 4322

   مستجد يوسف احمد يوسف احمد عبداللطيف 2280218208288002 4323

   جدمست يوسف عبد الخالق عبد هللا المسلوت 2280218268288101 4324

لعالء سيداحمد فوزى سيداحمد الجمال الجما 2280218218288112 4327    باق 

   باق محمد عبدالوهاب محمد يوسف 2280218208288012 4328

 

 يةت الرياضسيكولوجية المنافسا المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 
 التدرية الرياضىشعثة  -الراتعةالفرقة طالب  ختلفاتقائمة حضور 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانيلفصل الدراسى ملرقررات تالفرقة الثالثة  ا
 ختلفات (02جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
يع الطبلت توق

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   تدريب مستجد0س حازم سمير عطيه محمد هاشم 2261206216266612 1081

   تدريب مستجد0س حسام البسطويسى عبدالمطلب جميل 2261206216266002 1082

   تدريب مستجد0س عارف عبده بركات محمد محمد بركات 2261206216266216 1021

   تدريب مستجد0س عبد هللا وائل محمد محمد جعفر 2261206216266066 1011

   تدريب مستجد0س عبدهللا بركات خفاجى احمد عتلم 2261206216266000 1012

   تدريب مستجد0س وى حامدعبدهللا عيسوى محمد عيس 2261206266266006 1011

   تدريب مستجد0س عبدهللا محمود السيد كمال الصايغ 2261206226266060 1016

   تدريب مستجد0س عز الدين محمود حسن مصطفى خلف 2261206216266202 1002

   تدريب مستجد0س غالى خزعل سعد احمد على 2261206226266022 1002

   تدريب مستجد0س براهيم شعيبم فوزى افوزى هشا 2261206216266066 1000

   تدريب مستجد0س ممحمد السيد محمد ابراهي 2261206266266010 1018

   تدريب مستجد0س محمد الشوادفى عبدالسالم الشوادفى محمد 2261206216266022 1012

   تدريب مستجد0س محمد ايمن سعد فريج ابو منصور 2261206216266616 1011

   تدريب مستجد0س محمد جمال ابراهيم مبارك عمران 2261206216266602 1010

   تدريب مستجد0س حمد خالد محمد عبده نخالم 2261206266266010 1011

   تدريب مستجد0س محمد شريف محمد عبد الحميد غانم 2261206216266001 1022

   تجديب مستدر0س محمد عبدالحميد محمد محمد حسن عبدهللا 2261206216266626 1020

   تدريب مستجد0س محمد عصام وجيه عرجاوى مرعى 2261206226266062 1020

   تدريب مستجد0س محمد فوزى عبدالسيد محمد بدوى العدولى 2261206216266012 1026

   تدريب مستجد0س محمد محمود حسن محمود جاهين 2261206266266112 1062

   تدريب مستجد0س لطنطاوىالحميد محمد ا محمد محمود عبد 2261206216266216 1060

 افسات الرياضيةسيكولوجية المن -المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةالفرقة  حضور طالب كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى  رياضي ()التدرية ال

 (5جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابراهيم جمعه ابراهيم ابواحمد 2261206216266061 4243

يوسف ابراهيم خيرى ابراهيم طه 2261206216266221 4244    مستجد 

   مستجد احمد ابراهيم ابراهيم احمد شنب 2261206216266662 4245

   مستجد احمد حسن على سعد السقا 2261206216266616 4246

خليل الفرارجى احمد خليل محمد 2261206216266002 4247    مستجد 

   مستجد احمد رجب رمضان احمد الشالوى 2261206216266200 4248

   مستجد احمد رضا يحيى تاج الدين عقبه 2261206216266060 4249

   مستجد احمد سامى حامد على ابوالنجا 2261206216266060 4250

   دتجمس احمد سمير عزت عبدالحفيظ رمضان 2261206216266202 4251

   مستجد احمد سمير مصطفى سالمة 2261206216266611 4252

ق ابراهيم عبد الروف تاج الديناحمد صاد 2261206216266010 4253    مستجد 

   مستجد احمد عادل سعد عبدالرحيم داود 2261206216266012 4254

   مستجد احمد فتيان صالح عبد الغفار المتيم 2261206216266066 4255

   مستجد احمد فرج بدير شمس الدين 2261206216266010 4256

حمد شعيشعاحمد محمد حسن م 2261206216266600 4257    مستجد 

   مستجد احمد محمد حمودة خطاب 2261206216266266 4258

   مستجد احمد محمد صقر احمد سالمه 2261206216266600 4259

براهيم المنسىاحمد مصطفى محمد ا 2261206216266606 4260    مستجد 

   مستجد احمد مصطفى مصطفى العبد 2261206216266626 4261

   مستجد احمد نظمى مختار محمد 2261206216266260 4262

   مستجد اسامة صالح شحاته قرقور 2261206216266011 4263

   مستجد اسالم انور اسماعيل الفقى 2261206216266260 4264

   مستجد اسماعيل زين عبد العظيم عبد الرحمن 2261206216266216 4265

يد بسيونى مظالايمن عبدهللا عبدالحم 2261206216266060 4266    مستجد 

   مستجد جمال عبدالناصر عبدالعزيز احمد البنا 2261206216266016 4267

   مستجد جمال يسرى حامد على الحلو 2261206216266012 4268

   مستجد جمعه ممدوح محمد محمد خفاجى 2261206216266000 4269

انحاتم محمد مجدى المرسى بدر بدر 2261206216266221 4270    مستجد 

   مستجد حازم عبد العاطى عبد السميع عبد الرحمن حسن 2261206216266222 4271

   مستجد حسام عبد المنعم توفيق االشقر 2261206216266001 4272

 االصابات واالسعافات االولية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةة الفرق حضور طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )التدرية الرياضي ( 

 (6جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن ــودىالرقن الك م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد زياد طارق بسيونى درويش عياد 2261206216266061 4273

   مستجد سعد مصطفى سعد ابو غازى سالمه 2261206216266602 4274

برىسمير ممدوح حسان عبدالفتاح البر 2261206216266022 4275    مستجد 

   مستجد طارق اشرف بدير ابواليزيد شريف 2261206216266020 4276

   مستجد عامر محمد عامر ابراهيم عامر 2261206216266066 4277

عبد العال سيداحمدعماد عباس  2261206216266060 4278    مستجد 

   مستجد عبد الرحمن عادل سيد مصطفى مصطفى 2261206216266220 4279

   مستجد عبد هللا عبد القادر الرفاعى على الرفاعى 2261206216266200 4280

   مستجد عبدالحليم محمد حسين صالح 2261206216266012 4281

ل محمد المصرىريا عبد العاعبدالرحمن زك 2261206216266220 4282    مستجد 

   مستجد عبدالرحمن محمد محمد على البستاوى 2261206216266001 4283

   مستجد على احمد على محمد مطاوع 2261206216266601 4284

   مستجد على صالح على محمد االبيض 2261206216266011 4285

سليمان القبالوىعلى عبد الفتاح على محمد  2261206216266661 4286    مستجد 

   مستجد عماد سامى محمد على مخيمر 2261206216266602 4287

   مستجد عمر عبدهللا ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم 2261206216266020 4288

   مستجد عمر عبدالواحد ابراهيم سيداحمد عمر 2261206216266010 4289

هاشمعمر محمد شاكر حسين  2261206216266201 4290    مستجد 

   مستجد عمر هاشم عبدالمقصود محمد 2261206216266021 4291

كمال البيلى حسن محمد الزفتاوى عمرو 2261206216266016 4292    مستجد 

   مستجد كريم ابراهيم عبد الراضى عبد العليم حمد 2261206216266001 4293

   دتجمس كريم حمدى محمد على الصواف 2261206216266601 4294

   مستجد كريم عادل حسن محمد السقا 2261206216266201 4295

محمد ابوزيد الحنفى محمد ابوزيد 2261206216266066 4296    مستجد 

   مستجد محمد احمد احمد حسن ابوعمر 2261206216266001 4297

   مستجد محمد اكرامى عبد الرازق سيد احمد هاشم 2261206216266061 4298

   مستجد محمد السيد اسماعيل شعبان الحجار 2261206216266026 4299

حمد الزفتاوىمحمد السيد حسين م 2261206216266010 4300    مستجد 

   مستجد محمد حازم ابراهيم على الحفناوى 2261206216266062 4301

   مستجد محمد حسن عبدالرحمن حسن عبدالرحمن 2261206216266016 4302

 
 
 
 

 االصابات واالسعافات االولية المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -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 الفرقة  البر طحضوكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )التدرية الرياضي (

 (7جلنة )

 االســـــــــــــن كــودىالرقن ال م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد محمد صبحى منصور رمضان داود 2280218268288061 4303

   مستجد محمد طارق عبدالحى عكاشة 2280218268288101 4304

   مستجد محمد عبد الرحمن خضر احمد سليم 2280218268288101 4305

   مستجد محمد عبد الرحيم عبد الجواد عبد هللا المهدى 2280218208288221 4306

   مستجد محمد عبدالسالم السيد النجار 2280218268288118 4307

   مستجد محمد على حسن محمد اسماعيل 2280218268288201 4308

   مستجد محمد على محمد على مرسى حشاد 2280218268288010 4309

   مستجد محمد عونى محمد ابراهيم حجاج 2280218268288210 4310

   مستجد محمد محمود حسن محمد حسن 2280218268288122 4311

   مستجد محمود سعدمحمد مصطفى محمد  2280218268288208 4312

   مستجد محمد وجيه ابراهيم عبد المقصود 2280218268288066 4313

   مستجد رجب رشاد عبدة الصرصار محمود 2280218268288120 4314

   مستجد محمود سامى مسلم غازى 2280218268288012 4315

   مستجد محمود سامى ناجى احمد عيسى 2280218268288020 4316

   مستجد محمود صبحى ابراهيم متولى برده 2280218268288121 4317

   مستجد الفقى محمود عبد الفتاح محمود عبدالفتاح 2280218268288218 4318

   مستجد مصطفى احمد خميس احمد عماره 2280218268288261 4319

   مستجد مصطفى اشرف عبدالسميع على عامر 2280218268288282 4320

   مستجد مصطفى بسيونى على محمد االبيض 2280218268288206 4321

   مستجد مصطفى محمد مصطفى شوشه 2280218268288868 4322

   مستجد يوسف احمد يوسف احمد عبداللطيف 2280218208288002 4323

   مستجد يوسف عبد الخالق عبد هللا المسلوت 2280218268288101 4324

داحمد الجمال الجمالمد فوزى سيعالء سيداح 2280218218288112 4327    باق 

   باق محمد عبدالوهاب محمد يوسف 2280218208288012 4328

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االصابات واالسعافات االولية ة :الماد
 

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

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -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)شعثة التدرية الرياضى(كشف حضور طالب الفرقة 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى االول  

 

 الرقن االكبديمي  م
ـة حبل ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد حسام عبد المنعم توفيق االشقر 2261206216266001 4271

   مستجد حازم عبد العاطى عبد السميع عبد الرحمن حسن 2261206216266222 0724

   تجدمس محمد السيد حسين محمد الزفتاوى 2261206216266010 4299

   مستجد كريم ابراهيم عبد الراضى عبد العليم حمد 2261206216266001 4292

   ستجدم محمد عونى محمد ابراهيم حجاج 2280218268288210 4309

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            (2تدريب رياضة التخصص) -المادة :

 السباحة()
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -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)شعثة التدرية الرياضى(كشف حضور طالب الفرقة 
   م0202/0200اجلامعى للعام  -الفصل الدراسى االول  

 

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد احمد حسن على سعد السقا 2261206216266616 4245

   مستجد عامر محمد عامر ابراهيم عامر 2261206216266066 4276

حمد خفاجىجمعه ممدوح محمد م 2261206216266000 4268    مستجد 

   مستجد كريم عادل حسن محمد السقا 2261206216266201 4294

شريف طارق اشرف بدير ابواليزيد 2261206216266020 4275    مستجد 

   مستجد محمد على حسن محمد اسماعيل 2280218268288201 4307

   مستجد رسى حشادمحمد على محمد على م 2280218268288010 4308

   مستجد محمد السيد اسماعيل شعبان الحجار 2261206216266026 4298

   مستجد احمد سمير عزت عبدالحفيظ رمضان 2261206216266202 4250

   مستجد اسماعيل زين عبد العظيم عبد الرحمن 2261206216266216 4264

   دمستج اسامة صالح شحاته قرقور 2261206216266011 4262

   مستجد عبد الفتاح محمود عبدالفتاح الفقى محمود 2280218268288218 4317

   مستجد محمد محمود حسن محمد حسن 2280218268288122 4310

   مستجد مصطفى محمد مصطفى شوشه 2280218268288868 4321

   مستجد احمد عادل سعد عبدالرحيم داود 2261206216266012 4253

مد الزفتاوىيلى حسن محعمرو كمال الب 2261206216266016 4291    مستجد 

   مستجد على عبد الفتاح على محمد سليمان القبالوى 2261206216266661 4285

   مستجد عبد هللا عبد القادر الرفاعى على الرفاعى 2261206216266200 4279

   مستجد ابراهيم خيرى ابراهيم طه يوسف 2261206216266221 4243

حمد خليل الفرارجىحمد خليل ما 2261206216266002 4246    مستجد 

   مستجد احمد سمير مصطفى سالمة 2261206216266611 4251

ى مصطفى العبداحمد مصطف 2261206216266626 4260    مستجد 

   مستجد احمد رجب رمضان احمد الشالوى 2261206216266200 4247

سعد ابو غازى سالمه سعد مصطفى 2261206216266602 4273    تجدمس 

   مستجد على احمد على محمد مطاوع 2261206216266601 4283

   مستجد احمد محمد حمودة خطاب 2261206216266266 4257

   مستجد احمد فتيان صالح عبد الغفار المتيم 2261206216266066 4254

   جدمست محمد عبد الرحمن خضر احمد سليم 2280218268288101 4304

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            (2اضة التخصص)تدريب ري -المادة :

 ) كرة القدم (
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -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)شعثة التدرية الرياضى(فرقة لور طالب اكشف حض
    م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى االول  

 

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت ثبلتسلين

ابراهيم عبدالمجيد ابراهيمعمر عبدهللا  2261206216266020 4287    مستجد 

   مستجد حاتم محمد مجدى المرسى بدر بدران 2261206216266221 4269

   جدمست عمر عبدالواحد ابراهيم سيداحمد عمر 2261206216266010 4288

   مستجد على صالح على محمد االبيض 2261206216266011 4284

اج الدين عقبهاحمد رضا يحيى ت 2261206216266060 4248    مستجد 

   مستجد اسالم انور اسماعيل الفقى 2261206216266260 4263

   مستجد احمد محمد صقر احمد سالمه 2261206216266600 4258

   مستجد احمد صادق ابراهيم عبد الروف تاج الدين 2261206216266010 4252

   مستجد احمد فرج بدير شمس الدين 2261206216266010 4255

ابراهيم المنسى صطفى محمداحمد م 2261206216266606 4259    مستجد 

   مستجد ايمن عبدهللا عبدالحميد بسيونى مظال 2261206216266060 4265

   مستجد طارق عبدالحى عكاشة محمد 2280218268288101 4303

   مستجد مصطفى بسيونى على محمد االبيض 2280218268288206 4320

   تجدسم د عمارهمصطفى احمد خميس احم 2280218268288261 4318

   مستجد محمود سامى مسلم غازى 2280218268288012 4314

   مستجد محمد عبدالسالم السيد النجار 2280218268288118 4306

   مستجد يوسف احمد يوسف احمد عبداللطيف 2280218208288002 4322

   مستجد نى درويش عيادزياد طارق بسيو 2261206216266061 4272

   مستجد احمد محمد حسن محمد شعيشع 2261206216266600 4256

   مستجد محمد وجيه ابراهيم عبد المقصود 2280218268288066 4312

   مستجد محمد حسن عبدالرحمن حسن عبدالرحمن 2261206216266016 4301

   دمستج محمود سامى ناجى احمد عيسى 2280218268288020 4315

   مستجد السميع على عامردى اشرف عبمصطف 2280218268288282 4319

   مستجد محمد مصطفى محمد محمود سعد 2280218268288208 4311

سان عبدالفتاح البربرىسمير ممدوح ح 2261206216266022 4274    مستجد 

   مستجد محمد صبحى منصور رمضان داود 2280218268288061 4302

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 رية الرياضى(د)شعثة التالثالثةطالب الفرقة  كشف حضور
   م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى االول  

   

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

الطبلت  توقيع

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد محمد احمد احمد حسن ابوعمر 2261206216266001 4296

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (2تدريب رياضة التخصص) -المادة :0
 ) كرة اليد (

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 تدرية الرياضى(ثة)شعثة الالثالكشف حضور طالب الفرقة 
   م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى االول  

   

 ي الرقن االكبديم م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت ثبلتسلين

االبن جمال عبدالناصر عبدالعزيز احمد 2261206216266016 4266    مستجد 

   مستجد رجب رشاد عبدة الصرصار محمود 2280218268288120 4313

د هاشممحمد اكرامى عبد الرازق سيد احم 2261206216266061 4297    مستجد 

   مستجد عبدالرحمن زكريا عبد العال محمد المصرى 2261206216266220 4281

دبواحمابراهيم جمعه ابراهيم ا 2261206216266061 4242    مستجد 

نظمى مختار محمداحمد  2261206216266260 4261    مستجد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (2تدريب رياضة التخصص) -المادة : 
 ) كرة السلة (

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ثة)شعثة التدرية الرياضى(الثالكشف حضور طالب الفرقة 
   م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى االول  

   

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 ـدالقيـ

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

 بلتسلينتوقيع الطبلت ث

وزيد محمد ابوزيد الحنفىمحمد اب 2261206216266066 4295    مستجد 

   مستجد كريم حمدى محمد على الصواف 2261206216266601 4293

   مستجد عمر هاشم عبدالمقصود محمد 2261206216266021 4290

اكر حسين هاشمعمر محمد ش 2261206216266201 4289    مستجد 

البستاوى عبدالرحمن محمد محمد على 2261206216266001 4282    مستجد 

ى مصطفىعبد الرحمن عادل سيد مصطف 2261206216266220 4278    مستجد 

   مستجد عباس عماد عبد العال سيداحمد 2261206216266060 4277

   مستجد عبدالحليم محمد حسين صالح 2261206216266012 4280

حامد على ابوالنجا احمد سامى 2261206216266060 4249    مستجد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (2تدريب رياضة التخصص) -:المادة  
 كمة () المال

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 تدرية الرياضى(الثالثة)شعثة الكشف حضور طالب الفرقة 
   م0202/0200للعام اجلامعى  -الفصل الدراسى االول  

   

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

وقيع الطبلت ت

 ثبالستالم

 توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد المهدىعبد هللا  محمد عبد الرحيم عبد الجواد 2280218208288221 4305

   مستجد عماد سامى محمد على مخيمر 2261206216266602 4286

   مستجد احمد ابراهيم ابراهيم احمد شنب 2261206216266662 4244

   مستجد يوسف عبد الخالق عبد هللا المسلوت 2280218268288101 4323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 ة الرياضى(الثالثة)شعثة التدريطالب الفرقة  كشف حضور
   م0202/0200للعام اجلامعى  -دراسى االول  الفصل ال

   

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطبلت 

 تالمثبالس

 توقيع الطبلت ثبلتسلين

   مستجد محمود صبحى ابراهيم متولى برده 2280218268288121 4316

فناوىيم على الحمحمد حازم ابراه 2261206216266062 4300    جدمست 

   مستجد جمال يسرى حامد على الحلو 2261206216266012 4267

   قبا محمد عبدالوهاب محمد يوسف 2280218208288012 4327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثةالفرقة  حضور طالب شفك
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىل الدراسى الفص)التدرية الرياضي (

 االلـىالحاسب  المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 (5جلنة )

 االســـــــــــــن ــودىالكالرقن  م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابراهيم جمعه ابراهيم ابواحمد 2261206216266061 4243

   مستجد ابراهيم خيرى ابراهيم طه يوسف 2261206216266221 4244

شنباحمد ابراهيم ابراهيم احمد  2261206216266662 4245    مستجد 

   مستجد احمد حسن على سعد السقا 2261206216266616 4246

مد خليل الفرارجىاحمد خليل مح 2261206216266002 4247    مستجد 

   مستجد احمد رجب رمضان احمد الشالوى 2261206216266200 4248

ن عقبهاحمد رضا يحيى تاج الدي 2261206216266060 4249    مستجد 

   مستجد احمد سامى حامد على ابوالنجا 2261206216266060 4250

   مستجد احمد سمير عزت عبدالحفيظ رمضان 2261206216266202 4251

   مستجد احمد سمير مصطفى سالمة 2261206216266611 4252

د الروف تاج الديناحمد صادق ابراهيم عب 2261206216266010 4253    مستجد 

عادل سعد عبدالرحيم داودمد اح 2261206216266012 4254    مستجد 

   مستجد احمد فتيان صالح عبد الغفار المتيم 2261206216266066 4255

   مستجد احمد فرج بدير شمس الدين 2261206216266010 4256

   تجدمس احمد محمد حسن محمد شعيشع 2261206216266600 4257

   دستجم احمد محمد حمودة خطاب 2261206216266266 4258

   مستجد احمد محمد صقر احمد سالمه 2261206216266600 4259

ابراهيم المنسى احمد مصطفى محمد 2261206216266606 4260    مستجد 

   مستجد احمد مصطفى مصطفى العبد 2261206216266626 4261

د نظمى مختار محمداحم 2261206216266260 4262    مستجد 

صالح شحاته قرقور امةاس 2261206216266011 4263    مستجد 

   مستجد اسالم انور اسماعيل الفقى 2261206216266260 4264

   مستجد اسماعيل زين عبد العظيم عبد الرحمن 2261206216266216 4265

الايمن عبدهللا عبدالحميد بسيونى مظ 2261206216266060 4266    مستجد 

عزيز احمد البنادالجمال عبدالناصر عب 2261206216266016 4267    مستجد 

   مستجد جمال يسرى حامد على الحلو 2261206216266012 4268

   مستجد جمعه ممدوح محمد محمد خفاجى 2261206216266000 4269

   مستجد حاتم محمد مجدى المرسى بدر بدران 2261206216266221 4270

لرحمن حسند ام عبد العاطى عبد السميع عبحاز 2261206216266222 4271    مستجد 

   مستجد حسام عبد المنعم توفيق االشقر 2261206216266001 4272



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -عددالغيــاب :

Kafrelsheikh University 

Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الثالثةرقة الف حضور طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )التدرية الرياضي ( 

 (6جلنة )

 القيــدحبلـة  ـــــــــــناالســ الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 مثبالستال

وقيع الطبلت ت

 ثبلتسلين

   مستجد زياد طارق بسيونى درويش عياد 2261206216266061 4273

   مستجد سعد مصطفى سعد ابو غازى سالمه 2261206216266602 4274

   مستجد سمير ممدوح حسان عبدالفتاح البربرى 2261206216266022 4275

فشريطارق اشرف بدير ابواليزيد  2261206216266020 4276    مستجد 

   مستجد عامر محمد عامر ابراهيم عامر 2261206216266066 4277

س عماد عبد العال سيداحمدعبا 2261206216266060 4278    مستجد 

   مستجد عبد الرحمن عادل سيد مصطفى مصطفى 2261206216266220 4279

بد القادر الرفاعى على الرفاعىعبد هللا ع 2261206216266200 4280    تجدمس 

   مستجد عبدالحليم محمد حسين صالح 2261206216266012 4281

زكريا عبد العال محمد المصرىعبدالرحمن  2261206216266220 4282    مستجد 

   مستجد عبدالرحمن محمد محمد على البستاوى 2261206216266001 4283

مد على محمد مطاوععلى اح 2261206216266601 4284    مستجد 

   مستجد على صالح على محمد االبيض 2261206216266011 4285

د سليمان القبالوىعلى عبد الفتاح على محم 2261206216266661 4286    مستجد 

   مستجد عماد سامى محمد على مخيمر 2261206216266602 4287

لمجيد ابراهيمبدهللا ابراهيم عبداعمر ع 2261206216266020 4288    مستجد 

   مستجد عمر عبدالواحد ابراهيم سيداحمد عمر 2261206216266010 4289

ن هاشمعمر محمد شاكر حسي 2261206216266201 4290    مستجد 

   مستجد عمر هاشم عبدالمقصود محمد 2261206216266021 4291

حسن محمد الزفتاوى عمرو كمال البيلى 2261206216266016 4292    مستجد 

ريم ابراهيم عبد الراضى عبد العليم حمدك 2261206216266001 4293    مستجد 

   مستجد كريم حمدى محمد على الصواف 2261206216266601 4294

   مستجد كريم عادل حسن محمد السقا 2261206216266201 4295

الحنفى محمد ابوزيد محمد ابوزيد 2261206216266066 4296    مستجد 

مد حسن ابوعمراح محمد احمد 2261206216266001 4297    مستجد 

   مستجد محمد اكرامى عبد الرازق سيد احمد هاشم 2261206216266061 4298

   مستجد محمد السيد اسماعيل شعبان الحجار 2261206216266026 4299

   مستجد محمد السيد حسين محمد الزفتاوى 2261206216266010 4300

لى الحفناوىم عمحمد حازم ابراهي 2261206216266062 4301    مستجد 

   مستجد محمد حسن عبدالرحمن حسن عبدالرحمن 2261206216266016 4302

 
 
 
 

 الحاسب االلـى المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -: د الحضورعد
 المالحظ/ توقيع      -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 الفرقة  ضور طالبحكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانىالفصل الدراسى )التدرية الرياضي (

 (7جلنة )

 ــــنــــــــاالسـ الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

بلت توقيع الط

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد محمد صبحى منصور رمضان داود 2280218268288061 4303

   مستجد محمد طارق عبدالحى عكاشة 2280218268288101 4304

   مستجد محمد عبد الرحمن خضر احمد سليم 2280218268288101 4305

   مستجد لمهدىواد عبد هللا امحمد عبد الرحيم عبد الج 2280218208288221 4306

   مستجد محمد عبدالسالم السيد النجار 2280218268288118 4307

   مستجد محمد على حسن محمد اسماعيل 2280218268288201 4308

   مستجد محمد على محمد على مرسى حشاد 2280218268288010 4309

   تجدمس حمد عونى محمد ابراهيم حجاجم 2280218268288210 4310

   مستجد محمد محمود حسن محمد حسن 2280218268288122 4311

   مستجد د محمود سعدمحمد مصطفى محم 2280218268288208 4312

   مستجد محمد وجيه ابراهيم عبد المقصود 2280218268288066 4313

   مستجد اردة الصرصمحمود رجب رشاد عب 2280218268288120 4314

   مستجد ى مسلم غازىمحمود سام 2280218268288012 4315

   مستجد محمود سامى ناجى احمد عيسى 2280218268288020 4316

   مستجد محمود صبحى ابراهيم متولى برده 2280218268288121 4317

   مستجد محمود عبد الفتاح محمود عبدالفتاح الفقى 2280218268288218 4318

   مستجد هخميس احمد عمارمصطفى احمد  2280218268288261 4319

   مستجد مصطفى اشرف عبدالسميع على عامر 2280218268288282 4320

   مستجد مصطفى بسيونى على محمد االبيض 2280218268288206 4321

   مستجد مصطفى محمد مصطفى شوشه 2280218268288868 4322

   مستجد حمد يوسف احمد عبداللطيفيوسف ا 2280218208288002 4323

   مستجد يوسف عبد الخالق عبد هللا المسلوت 2280218268288101 4324

الوهاب محمد يوسفمحمد عبد 2280218208288012 4328    باق 

 

  
 

 االلـى الحاسب المادة :
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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  طالب حضور كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (2جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابراهيمالسيد  ابراهيم عبد العزيز ابراهيم 2501210210200061 4001

   مستجد ابراهيم عبد هللا محمد حسن عبد هللا 2501210260200061 4002

   مستجد احمد الجوهرى عبدالرحمن عبدالعاطى 2501210260200011 4003

   مستجد احمد الدسوقى شندى ابوالعنين 2501210210200001 4004

   مستجد احمد بسام شفيق حسونه 2501210260200221 4005

   مستجد احمد جبريل السنوسى الدويحى 2501210260200001 4006

   مستجد احمد رمضان عبد الجواد اسماعيل سليمه 2501210260200011 4007

   مستجد احمد شعبان خير محمد خير 2501210260200125 4008

   دمستج احمد طارق عبدالعاطى على عبدالسالم القلشى 2501210250200111 4009

   مستجد احمد طارق هالل موسى محمد 2501210260200115 4010

   مستجد احمد عاطف عبد الفتاح شلبى 2501210260200151 4011

   مستجد احمد عبد االعلى عبد البر عبد الرحمن المشد 2501210260200111 4012

   مستجد احمد عبد المالك محمد بسيونى القصاص 2501210260200111 4013

   مستجد احمد محمد السيد عبد المومن 2501210260200111 4014

   مستجد احمد محمد سعيد ضيف هللا 2501210260200112 4015

   مستجد احمد محمد عبدالحميد غريب 2501210260200011 4016

   مستجد احمد محمد عبدربه صالح 2501210260200001 4017

   مستجد درالسيد باحمد مصطفى  2501210260200016 4018

   مستجد احمد مصطفى حسين محمد خميس 2501210260200015 4019

   مستجد اسامه عبدالحليم عبدالحليم محمد البيلى 2501210260200105 4020

   مستجد اسالم عبدالظاهر سعدالسيد برغوث 2501210260200111 4021

   مستجد اسالم محمد ابراهيم ابو ديب 2501210210200600 4022

   مستجد البيلى جمال البيلى السيد محمد 2501210210200111 4023

   مستجد السيد احمد ابراهيم ابراهيم غزالن 2501210260200011 4024

   مستجد حسام عطية سعد عبد الفتاح حيدر 2501210260200061 4025

   مستجد حسام محمد عبدالمنعم تاج الدين 2501210260200260 4026

   مستجد خالد احمد نبيه محمد الغنام 2501210260200011 4027

   مستجد زياد محمد المغاورى احمد عنز 2501210260200210 4028

   مستجد سعد عبد الوهاب فتحى السنهورى 2501210260200111 4029

   مستجد عادل خالد سامى السيد سعيد 2501210210200001 4030

 تكنولوجيا التعليم الرياضى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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 

 لثةالثا الفرقة طالب حضوركشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية( 

 (0جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد عبد الرحمن ابراهيم السيد ابراهيم عبيدو 2501210260200111 4031

   مستجد عبد الرحمن جمال عرندس ابراهيم يس 2501210260200161 4032

   مستجد عبد هللا حسن محمد عمر نشوان 2501210260200251 4033

   مستجد عبدالرحمن احمد عبدالعزيز على 2501210210200015 4034

   مستجد عبدالرحمن توفيق محمد طه شحاته 2501210260200061 4035

   مستجد دالرحمن عالء يوسف عبدالقادر يوسفعب 2501210210200661 4036

   مستجد عبدالرحمن ناجى بسيونى عبدالمنعم عبدالحميد 2501210260200222 4037

   مستجد عبدالفتاح على محمداسماعيل حجاج 2501210260200261 4038

   مستجد عبدهللا سامى سعد محمد جاويش 2501210260200102 4039

   مستجد عالء سامى احمد احمد صالح 2501210260200066 4040

   مستجد عمار ياسر قاسم سيداحمد حجازى 2501210210200011 4041

   مستجد عمار ياسر كمال الساعى 2501210260200261 4042

   مستجد عمر ابراهيم سيد ابراهيم ابوالغيط 2501210260200016 4043

   مستجد اده الديهىعم حمعبدالمن عمر اشرف 2501210210200551 4044

   مستجد عمر امجد عبدالعزيز عبدالعزيز حجازى 2501210260200152 4045

   مستجد فاروق محمد فاروق هنيدى 2501210260200160 4046

   مستجد فوزى محمد فوزى عبداللطيف مصطفى 2501210210200052 4047

   مستجد ابراهيمكامل خالد كامل على  2501210260200162 4048

   مستجد محمد ابراهيم محمد عبد الجواد ابراهيم 2501210260200106 4049

   مستجد محمد احمد عبدالرحمن محمد فوده 2501210260200066 4050

   مستجد محمد السعيد عبدهللا على عبدهللا 2501210260200215 4051

   جدمست سيد احمد محمد السيد عبد هللا منصور 2501210260200016 4052

   مستجد محمد ايمن منصور محمد السرنجاوى 2501210260200055 4053

   مستجد محمد جالل فتحى السيد على قاسم 2501210260200120 4054

   مستجد محمد حسن محسن حسن عيسى 2501210210200111 4055

   مستجد محمد حسين محمد ابوعيشة 2501210260200166 4056

   مستجد محمد شريف عبد النبى عبد الحميد سيد احمد 2501210260200062 4057

   مستجد محمد فريد محمد السعيد سعد 2501210210200011 4058

   مستجد محمد فوزى محمد يوسف ابو الخير 2501210260200112 4059

   مستجد محمد قمر عبدالعليم القاضى 2501210260200216 4060

 
 
 
 

 تكنولوجيا التعليم الرياضى المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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  بطال حضوركشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية(

 (3جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين توقيع الطبلت ثبالستالم

   مستجد محمد كمال محمد النزهى 2501210260200166 4061

   مستجد جمعه ابوالمجد محمد محمود 2501210260200006 4062

   مستجد محمد محمود محمد صادق محمد 2501210260200266 4063

   مستجد محمود السيد محمود محمد الدسوقى 2501210260200161 4064

   مستجد محمود الشحات محمد ابراهيم اسماعيل 2501210260200010 4065

   مستجد يلمود بسيونى محمد محمد قندحم 2501210210200111 4066

   مستجد مراد صبحى عبد المولى مرسى شلبى 2501210210200211 4067

   مستجد مصطفى ابراهيم عبدالمتجلى ابراهيم جوهر 2501210260200215 4068

   مستجد مصطفى السعيد عبدالنبى الباجورى 2501210260200166 4069

   مستجد يدىى عبد النبى احمد الصعحمد مومن 2501210260200161 4070

   مستجد ناجى يسرى ناجى عبدالحفيظ زايد 2501210260200022 4071

   مستجد نعيم سيد احمد محمد سيد احمد نعيم 2501210260200026 4072

   مستجد هشام محمد جوده محمد موسى حجازى 2501210210200011 4073

   باق وى الشناوىالد الشناابراهيم خ 2501210210200525 4074

   باق حسن محسن عبده محمد عويس 2501210210200011 4078

   باق عبدهللا رجب عبدهللا السيد احمد بغدودة 2501210210200006 4080

   باق كريم مصطفى فرحات عبدالسالم بلتاجى 2501210210200110 4082

   باق مصطفى ناصر مصطفى حسن سعد 2501210210200162 4089

4090 
من  عمار حسن عبد الحميد حسن التراس 2501210210200166

 1الخارج
  

 

 ليم الرياضىتكنولوجيا التع المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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 

  تدريس الرتبية الرياضيةشعبة  -الرابعةالفرقة طالب  ختلفاتقائمة حضور 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانيلفصل الدراسى ملقررات بالفرقة الثالثة  ا

 ختلفات (03جلنة )

 حبلـة القيــد ـــــــــــــنساال الرقن الكــودى م
الطبلت توقيع 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   تدريس مستجد4س السيد رضا عبد الرازق محمد بسيونى 1316111131111061 6011

 

 تكنولوجيا التعليم الرياضى -المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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  حضور طالب كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (2جلنة )

 ـناالســــــــــــ الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابراهيم عبد العزيز ابراهيم السيد ابراهيم 2501210210200061 4001

   مستجد ابراهيم عبد هللا محمد حسن عبد هللا 2501210260200061 4002

   مستجد احمد الجوهرى عبدالرحمن عبدالعاطى 2501210260200011 4003

   مستجد احمد الدسوقى شندى ابوالعنين 2501210210200001 4004

   مستجد احمد بسام شفيق حسونه 2501210260200221 4005

   مستجد احمد جبريل السنوسى الدويحى 2501210260200001 4006

   مستجد ماعيل سليمهبد الجواد اساحمد رمضان ع 2501210260200011 4007

   مستجد احمد شعبان خير محمد خير 2501210260200125 4008

   مستجد احمد طارق عبدالعاطى على عبدالسالم القلشى 2501210250200111 4009

   مستجد احمد طارق هالل موسى محمد 2501210260200115 4010

   مستجد اح شلبىاحمد عاطف عبد الفت 2501210260200151 4011

   مستجد عبد االعلى عبد البر عبد الرحمن المشداحمد  2501210260200111 4012

   مستجد احمد عبد المالك محمد بسيونى القصاص 2501210260200111 4013

   مستجد احمد محمد السيد عبد المومن 2501210260200111 4014

   مستجد احمد محمد سعيد ضيف هللا 2501210260200112 4015

   مستجد عبدالحميد غريب احمد محمد 2501210260200011 4016

   مستجد احمد محمد عبدربه صالح 2501210260200001 4017

   مستجد احمد مصطفى السيد بدر 2501210260200016 4018

   مستجد احمد مصطفى حسين محمد خميس 2501210260200015 4019

   مستجد عبدالحليم عبدالحليم محمد البيلىمه اسا 2501210260200105 4020

   مستجد اسالم عبدالظاهر سعدالسيد برغوث 2501210260200111 4021

   مستجد اسالم محمد ابراهيم ابو ديب 2501210210200600 4022

   مستجد البيلى جمال البيلى السيد محمد 2501210210200111 4023

   مستجد ابراهيم غزالن د ابراهيمالسيد احم 2501210260200011 4024

   مستجد حسام عطية سعد عبد الفتاح حيدر 2501210260200061 4025

   مستجد حسام محمد عبدالمنعم تاج الدين 2501210260200260 4026

   مستجد خالد احمد نبيه محمد الغنام 2501210260200011 4027

   مستجد مد عنززياد محمد المغاورى اح 2501210260200210 4028

   مستجد د الوهاب فتحى السنهورىسعد عب 2501210260200111 4029

   مستجد عادل خالد سامى السيد سعيد 2501210210200001 4030

 مناهج التربية الرياضية المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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  حضور طالبكشف  
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية( 

 (0جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن لكــودىالرقن ا م
لت توقيع الطب

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد عبد الرحمن ابراهيم السيد ابراهيم عبيدو 2501210260200111 4031

   مستجد عبد الرحمن جمال عرندس ابراهيم يس 2501210260200161 4032

   مستجد نمحمد عمر نشواعبد هللا حسن  2501210260200251 4033

   مستجد رحمن احمد عبدالعزيز علىعبدال 2501210210200015 4034

   مستجد عبدالرحمن توفيق محمد طه شحاته 2501210260200061 4035

   مستجد عبدالرحمن عالء يوسف عبدالقادر يوسف 2501210210200661 4036

   مستجد بدالمنعم عبدالحميدعبدالرحمن ناجى بسيونى ع 2501210260200222 4037

   مستجد بدالفتاح على محمداسماعيل حجاجع 2501210260200261 4038

   مستجد عبدهللا سامى سعد محمد جاويش 2501210260200102 4039

   مستجد عالء سامى احمد احمد صالح 2501210260200066 4040

   مستجد عمار ياسر قاسم سيداحمد حجازى 2501210210200011 4041

   مستجد ىعمار ياسر كمال الساع 2501210260200261 4042

   مستجد عمر ابراهيم سيد ابراهيم ابوالغيط 2501210260200016 4043

   مستجد عمر اشرف عبدالمنعم حماده الديهى 2501210210200551 4044

   مستجد عمر امجد عبدالعزيز عبدالعزيز حجازى 2501210260200152 4045

   مستجد فاروق محمد فاروق هنيدى 2501210260200160 4046

   مستجد فوزى محمد فوزى عبداللطيف مصطفى 2501210210200052 4047

   مستجد كامل خالد كامل على ابراهيم 2501210260200162 4048

   مستجد محمد ابراهيم محمد عبد الجواد ابراهيم 2501210260200106 4049

   مستجد محمد احمد عبدالرحمن محمد فوده 2501210260200066 4050

   مستجد محمد السعيد عبدهللا على عبدهللا 2501210260200215 4051

   مستجد محمد السيد عبد هللا منصور سيد احمد 2501210260200016 4052

   مستجد محمد ايمن منصور محمد السرنجاوى 2501210260200055 4053

   مستجد محمد جالل فتحى السيد على قاسم 2501210260200120 4054

   مستجد محمد حسن محسن حسن عيسى 2501210210200111 4055

   مستجد محمد حسين محمد ابوعيشة 2501210260200166 4056

   مستجد محمد شريف عبد النبى عبد الحميد سيد احمد 2501210260200062 4057

   مستجد د السعيد سعدمحمد فريد محم 2501210210200011 4058

   مستجد زى محمد يوسف ابو الخيرمحمد فو 2501210260200112 4059

   مستجد محمد قمر عبدالعليم القاضى 2501210260200216 4060

 
 
 
 

 مناهج التربية الرياضية دة :الما
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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  حضور طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية(

 (3جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين ثبالستالمتوقيع الطبلت 

   مستجد محمد كمال محمد النزهى 2501210260200166 4061

   مستجد محمد محمود جمعه ابوالمجد 2501210260200006 4062

   جدمست محمد محمود محمد صادق محمد 2501210260200266 4063

   دمستج محمود السيد محمود محمد الدسوقى 2501210260200161 4064

   مستجد محمود الشحات محمد ابراهيم اسماعيل 2501210260200010 4065

   مستجد محمود بسيونى محمد محمد قنديل 2501210210200111 4066

   مستجد مراد صبحى عبد المولى مرسى شلبى 2501210210200211 4067

   دمستج مصطفى ابراهيم عبدالمتجلى ابراهيم جوهر 2501210260200215 4068

   مستجد مصطفى السعيد عبدالنبى الباجورى 2501210260200166 4069

   مستجد مومن حمدى عبد النبى احمد الصعيدى 2501210260200161 4070

   مستجد ناجى يسرى ناجى عبدالحفيظ زايد 2501210260200022 4071

   مستجد نعيم سيد احمد محمد سيد احمد نعيم 2501210260200026 4072

   مستجد هشام محمد جوده محمد موسى حجازى 2501210210200011 4073

   باق ابراهيم خالد الشناوى الشناوى 2501210210200525 4074

   باق حسن محسن عبده محمد عويس 2501210210200011 4078

   باق عبد هللا ماهر عبد السيد احمد 2501210210200202 4079

   باق هللا رجب عبدهللا السيد احمد بغدودةعبد 2501210210200006 4080

   باق عمرو عبدالناصر عطيه احمد عبدالعال 2501210210200055 4081

   باق كريم مصطفى فرحات عبدالسالم بلتاجى 2501210210200110 4082

   باق عرفات احمد احمد رضوانود محم 2501210210200106 4084

   باق د محمود عرفه علىمصطفى احم 2501210260200516 4085

   باق مصطفى ناصر مصطفى حسن سعد 2501210210200162 4089

4090 
من  عمار حسن عبد الحميد حسن التراس 2501210210200166

 1الخارج
  

 

 مناهج التربية الرياضية دة :الما
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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 

 
  تدريس الرتبية الرياضيةشعبة  -الرابعةالفرقة طالب  ختلفاتقائمة حضور 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانيسى لفصل الدراملقررات بالفرقة الثالثة  ا
 ختلفات (23جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   تدريس مستجد4س د محمد دومهاحمد عبد الغفار السي 1316111161111101 2111

   تدريس مستجد4س بوحجرحسين السيد عبدهللا محمد ا 1316111161111011 2101

   تدريس مستجد4س على احمد على حسن 1316111131111020 2121

 مناهج التربية الرياضية -المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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  حضور طالب كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (2جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 مثبالستال

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابراهيم عبد العزيز ابراهيم السيد ابراهيم 2501210210200061 4001

   مستجد ابراهيم عبد هللا محمد حسن عبد هللا 2501210260200061 4002

   مستجد احمد الجوهرى عبدالرحمن عبدالعاطى 2501210260200011 4003

   مستجد دسوقى شندى ابوالعنيناحمد ال 2501210210200001 4004

   مستجد احمد بسام شفيق حسونه 2501210260200221 4005

   مستجد احمد جبريل السنوسى الدويحى 2501210260200001 4006

   مستجد واد اسماعيل سليمهعبد الج ناحمد رمضا 2501210260200011 4007

   جدمست احمد شعبان خير محمد خير 2501210260200125 4008

   مستجد احمد طارق عبدالعاطى على عبدالسالم القلشى 2501210250200111 4009

   مستجد احمد طارق هالل موسى محمد 2501210260200115 4010

   مستجد تاح شلبىفلاحمد عاطف عبد ا 2501210260200151 4011

   ستجدم احمد عبد االعلى عبد البر عبد الرحمن المشد 2501210260200111 4012

   مستجد احمد عبد المالك محمد بسيونى القصاص 2501210260200111 4013

   مستجد احمد محمد السيد عبد المومن 2501210260200111 4014

   مستجد هللا فاحمد محمد سعيد ضي 2501210260200112 4015

   مستجد احمد محمد عبدالحميد غريب 2501210260200011 4016

   مستجد احمد محمد عبدربه صالح 2501210260200001 4017

   مستجد احمد مصطفى السيد بدر 2501210260200016 4018

   مستجد احمد مصطفى حسين محمد خميس 2501210260200015 4019

   مستجد امه عبدالحليم عبدالحليم محمد البيلىسا 2501210260200105 4020

   مستجد سعدالسيد برغوثاسالم عبدالظاهر  2501210260200111 4021

   مستجد اسالم محمد ابراهيم ابو ديب 2501210210200600 4022

   مستجد البيلى جمال البيلى السيد محمد 2501210210200111 4023

   مستجد براهيم ابراهيم غزالنمد احاالسيد  2501210260200011 4024

   مستجد درحسام عطية سعد عبد الفتاح حي 2501210260200061 4025

   مستجد حسام محمد عبدالمنعم تاج الدين 2501210260200260 4026

   مستجد خالد احمد نبيه محمد الغنام 2501210260200011 4027

   مستجد احمد عنز زياد محمد المغاورى 2501210260200210 4028

   مستجد سعد عبد الوهاب فتحى السنهورى 2501210260200111 4029

   مستجد عادل خالد سامى السيد سعيد 2501210210200001 4030

 التعلم الحركى :المادة



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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  حضور طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية( 

 (0جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن ـودىالكـ الرقن م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد عبد الرحمن ابراهيم السيد ابراهيم عبيدو 2501210260200111 4031

   مستجد عبد الرحمن جمال عرندس ابراهيم يس 2501210260200161 4032

   مستجد نشوانمحمد عمر  نعبد هللا حس 2501210260200251 4033

   مستجد عبدالرحمن احمد عبدالعزيز على 2501210210200015 4034

   مستجد عبدالرحمن توفيق محمد طه شحاته 2501210260200061 4035

   مستجد عبدالرحمن عالء يوسف عبدالقادر يوسف 2501210210200661 4036

   مستجد عبدالمنعم عبدالحميد عبدالرحمن ناجى بسيونى 2501210260200222 4037

   مستجد عبدالفتاح على محمداسماعيل حجاج 2501210260200261 4038

   مستجد عبدهللا سامى سعد محمد جاويش 2501210260200102 4039

   مستجد عالء سامى احمد احمد صالح 2501210260200066 4040

   مستجد ىعمار ياسر قاسم سيداحمد حجاز 2501210210200011 4041

   مستجد عمار ياسر كمال الساعى 2501210260200261 4042

   مستجد اهيم سيد ابراهيم ابوالغيطعمر ابر 2501210260200016 4043

   مستجد عمر اشرف عبدالمنعم حماده الديهى 2501210210200551 4044

   مستجد عمر امجد عبدالعزيز عبدالعزيز حجازى 2501210260200152 4045

   مستجد فاروق محمد فاروق هنيدى 2501210260200160 4046

   مستجد بداللطيف مصطفىفوزى محمد فوزى ع 2501210210200052 4047

   مستجد كامل خالد كامل على ابراهيم 2501210260200162 4048

   مستجد محمد ابراهيم محمد عبد الجواد ابراهيم 2501210260200106 4049

   مستجد محمد احمد عبدالرحمن محمد فوده 2501210260200066 4050

   مستجد عبدهللا محمد السعيد عبدهللا على 2501210260200215 4051

   مستجد محمد السيد عبد هللا منصور سيد احمد 2501210260200016 4052

   مستجد محمد ايمن منصور محمد السرنجاوى 2501210260200055 4053

   مستجد محمد جالل فتحى السيد على قاسم 2501210260200120 4054

   دمستج محمد حسن محسن حسن عيسى 2501210210200111 4055

   مستجد محمد حسين محمد ابوعيشة 2501210260200166 4056

   مستجد محمد شريف عبد النبى عبد الحميد سيد احمد 2501210260200062 4057

   مستجد سعدد السعيد محمحمد فريد م 2501210210200011 4058

   مستجد محمد فوزى محمد يوسف ابو الخير 2501210260200112 4059

   مستجد محمد قمر عبدالعليم القاضى 2501210260200216 4060

 
 
 
 

 التعلم الحركى :المادة

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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  حضور طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية(

 (3جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين توقيع الطبلت ثبالستالم

   مستجد محمد كمال محمد النزهى 2501210260200166 4061

   مستجد محمد محمود جمعه ابوالمجد 2501210260200006 4062

   تجدسم محمد محمود محمد صادق محمد 2501210260200266 4063

   مستجد محمود السيد محمود محمد الدسوقى 2501210260200161 4064

   مستجد محمد ابراهيم اسماعيل محمود الشحات 2501210260200010 4065

   مستجد محمود بسيونى محمد محمد قنديل 2501210210200111 4066

   مستجد مراد صبحى عبد المولى مرسى شلبى 2501210210200211 4067

   مستجد مصطفى ابراهيم عبدالمتجلى ابراهيم جوهر 2501210260200215 4068

   مستجد عبدالنبى الباجورى مصطفى السعيد 2501210260200166 4069

   مستجد مومن حمدى عبد النبى احمد الصعيدى 2501210260200161 4070

   مستجد ناجى يسرى ناجى عبدالحفيظ زايد 2501210260200022 4071

   مستجد نعيم سيد احمد محمد سيد احمد نعيم 2501210260200026 4072

   مستجد مد موسى حجازىهشام محمد جوده مح 2501210210200011 4073

   باق حسن محسن عبده محمد عويس 2501210210200011 4078

   باق عبدهللا رجب عبدهللا السيد احمد بغدودة 2501210210200006 4080

   باق كريم مصطفى فرحات عبدالسالم بلتاجى 2501210210200110 4082

   باق محمود عرفات احمد احمد رضوان 2501210210200106 4084

   باق مصطفى احمد محمود عرفه على 2501210260200516 4085

   باق مصطفى ناصر مصطفى حسن سعد 2501210210200162 4089

4090 
من  اسميد حسن الترحلعمار حسن عبد ا 2501210210200166

 1الخارج
  

 

 التعلم الحركى :المادة

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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 

  تدريس الرتبية الرياضيةشعبة  -الرابعةالفرقة طالب ختلفات قائمة حضور 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانيلفصل الدراسى ملقررات بالفرقة الثالثة  ا

 ختلفات (03جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 الستالم بث

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   تدريس مستجد4س جالل صبرى ابراهيم السيد جالل 1316111131111161 6012

   تدريس مستجد4س محمد احمد عبدالحميد السيد موسى 1316111111111111 6061

6011 
1316111111111101 

تدريس من 4س محمد رفعت محمد محليس
 3الخارج

  

 التعلم الحركى -المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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 قة فرال حضور طالب كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (2جلنة )

 ـــــــناالســــــ الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   تجدمس ابراهيم عبد العزيز ابراهيم السيد ابراهيم 2501210210200061 4001

   مستجد ابراهيم عبد هللا محمد حسن عبد هللا 2501210260200061 4002

   مستجد لعاطىاحمد الجوهرى عبدالرحمن عبدا 2501210260200011 4003

   مستجد احمد الدسوقى شندى ابوالعنين 2501210210200001 4004

   مستجد احمد بسام شفيق حسونه 2501210260200221 4005

   مستجد احمد جبريل السنوسى الدويحى 2501210260200001 4006

   مستجد احمد رمضان عبد الجواد اسماعيل سليمه 2501210260200011 4007

   مستجد احمد شعبان خير محمد خير 2501210260200125 4008

   مستجد احمد طارق عبدالعاطى على عبدالسالم القلشى 2501210250200111 4009

   مستجد احمد طارق هالل موسى محمد 2501210260200115 4010

   مستجد احمد عاطف عبد الفتاح شلبى 2501210260200151 4011

   مستجد احمد عبد االعلى عبد البر عبد الرحمن المشد 2501210260200111 4012

   مستجد احمد عبد المالك محمد بسيونى القصاص 2501210260200111 4013

   مستجد احمد محمد السيد عبد المومن 2501210260200111 4014

   مستجد احمد محمد سعيد ضيف هللا 2501210260200112 4015

   مستجد د محمد عبدالحميد غريباحم 2501210260200011 4016

   مستجد احمد محمد عبدربه صالح 2501210260200001 4017

   دمستج احمد مصطفى السيد بدر 2501210260200016 4018

   مستجد احمد مصطفى حسين محمد خميس 2501210260200015 4019

   جدمست اسامه عبدالحليم عبدالحليم محمد البيلى 2501210260200105 4020

   مستجد اسالم عبدالظاهر سعدالسيد برغوث 2501210260200111 4021

   مستجد اسالم محمد ابراهيم ابو ديب 2501210210200600 4022

   مستجد البيلى جمال البيلى السيد محمد 2501210210200111 4023

   مستجد السيد احمد ابراهيم ابراهيم غزالن 2501210260200011 4024

   مستجد حسام عطية سعد عبد الفتاح حيدر 2501210260200061 4025

   مستجد حسام محمد عبدالمنعم تاج الدين 2501210260200260 4026

   مستجد خالد احمد نبيه محمد الغنام 2501210260200011 4027

   مستجد زياد محمد المغاورى احمد عنز 2501210260200210 4028

   مستجد سعد عبد الوهاب فتحى السنهورى 2501210260200111 4029

   مستجد عادل خالد سامى السيد سعيد 2501210210200001 4030

 طرق تدريس الجمباز :لمادةا



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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  حضور طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى بية الرياضية( الرت س)تدري

 (0جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
الطبلت توقيع 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد عبد الرحمن ابراهيم السيد ابراهيم عبيدو 2501210260200111 4031

   مستجد عبد الرحمن جمال عرندس ابراهيم يس 2501210260200161 4032

   مستجد عبد هللا حسن محمد عمر نشوان 2501210260200251 4033

   مستجد بدالرحمن احمد عبدالعزيز علىع 2501210210200015 4034

   مستجد عبدالرحمن توفيق محمد طه شحاته 2501210260200061 4035

   مستجد حمن عالء يوسف عبدالقادر يوسفلراعبد 2501210210200661 4036

   مستجد عبدالرحمن ناجى بسيونى عبدالمنعم عبدالحميد 2501210260200222 4037

   مستجد عبدالفتاح على محمداسماعيل حجاج 2501210260200261 4038

   مستجد عبدهللا سامى سعد محمد جاويش 2501210260200102 4039

   مستجد عالء سامى احمد احمد صالح 2501210260200066 4040

   مستجد عمار ياسر قاسم سيداحمد حجازى 2501210210200011 4041

   مستجد عمار ياسر كمال الساعى 2501210260200261 4042

   مستجد عمر ابراهيم سيد ابراهيم ابوالغيط 2501210260200016 4043

   مستجد ه الديهىعمر اشرف عبدالمنعم حماد 2501210210200551 4044

   مستجد عمر امجد عبدالعزيز عبدالعزيز حجازى 2501210260200152 4045

   مستجد فاروق هنيدى فاروق محمد 2501210260200160 4046

   مستجد فوزى محمد فوزى عبداللطيف مصطفى 2501210210200052 4047

   مستجد امل على ابراهيمكامل خالد ك 2501210260200162 4048

   مستجد محمد ابراهيم محمد عبد الجواد ابراهيم 2501210260200106 4049

   مستجد فوده محمد احمد عبدالرحمن محمد 2501210260200066 4050

   مستجد محمد السعيد عبدهللا على عبدهللا 2501210260200215 4051

   مستجد  منصور سيد احمدمحمد السيد عبد هللا 2501210260200016 4052

   مستجد محمد ايمن منصور محمد السرنجاوى 2501210260200055 4053

   مستجد ممحمد جالل فتحى السيد على قاس 2501210260200120 4054

   مستجد محمد حسن محسن حسن عيسى 2501210210200111 4055

   مستجد محمد حسين محمد ابوعيشة 2501210260200166 4056

   مستجد محمد شريف عبد النبى عبد الحميد سيد احمد 2501210260200062 4057

   مستجد محمد فريد محمد السعيد سعد 2501210210200011 4058

   مستجد محمد فوزى محمد يوسف ابو الخير 2501210260200112 4059

   مستجد محمد قمر عبدالعليم القاضى 2501210260200216 4060

 
 
 
 

 طرق تدريس الجمباز المادة:
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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 

 ثة الثالالفرقة  حضور طالب كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية(

 (3جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين توقيع الطبلت ثبالستالم

   مستجد محمد كمال محمد النزهى 2501210260200166 4061

   مستجد محمد محمود جمعه ابوالمجد 2501210260200006 4062

   مستجد محمد محمود محمد صادق محمد 2501210260200266 4063

   مستجد مود محمد الدسوقىمحمود السيد مح 2501210260200161 4064

   مستجد محمود الشحات محمد ابراهيم اسماعيل 2501210260200010 4065

   مستجد د محمد قنديلمحمود بسيونى محم 2501210210200111 4066

   مستجد مراد صبحى عبد المولى مرسى شلبى 2501210210200211 4067

   مستجد جلى ابراهيم جوهرمصطفى ابراهيم عبدالمت 2501210260200215 4068

   مستجد مصطفى السعيد عبدالنبى الباجورى 2501210260200166 4069

   مستجد احمد الصعيدى مومن حمدى عبد النبى 2501210260200161 4070

   مستجد ناجى يسرى ناجى عبدالحفيظ زايد 2501210260200022 4071

   مستجد د احمد نعيمنعيم سيد احمد محمد سي 2501210260200026 4072

   مستجد هشام محمد جوده محمد موسى حجازى 2501210210200011 4073

   باق باسحمد ابراهيم ابوالفتوح عا 2501210210200151 4075

   باق حسن محسن عبده محمد عويس 2501210210200011 4078

   باق كريم مصطفى فرحات عبدالسالم بلتاجى 2501210210200110 4082

   باق مصطفى ناصر مصطفى حسن سعد 2501210210200162 4089

4090 
من  عمار حسن عبد الحميد حسن التراس 2501210210200166

 1الخارج
  

 

 طرق تدريس الجمباز المادة:
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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  حضور طالب كشف
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (2جلنة )

 ــــــناالســـــــ الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد يد ابراهيمعبد العزيز ابراهيم الس ابراهيم 2501210210200061 4001

   مستجد ابراهيم عبد هللا محمد حسن عبد هللا 2501210260200061 4002

   مستجد عاطىاحمد الجوهرى عبدالرحمن عبدال 2501210260200011 4003

   مستجد احمد الدسوقى شندى ابوالعنين 2501210210200001 4004

   دمستج مد بسام شفيق حسونهاح 2501210260200221 4005

   مستجد احمد جبريل السنوسى الدويحى 2501210260200001 4006

   مستجد احمد رمضان عبد الجواد اسماعيل سليمه 2501210260200011 4007

   مستجد احمد شعبان خير محمد خير 2501210260200125 4008

   مستجد دالسالم القلشىاحمد طارق عبدالعاطى على عب 2501210250200111 4009

   مستجد احمد طارق هالل موسى محمد 2501210260200115 4010

   مستجد احمد عاطف عبد الفتاح شلبى 2501210260200151 4011

   مستجد احمد عبد االعلى عبد البر عبد الرحمن المشد 2501210260200111 4012

   مستجد ونى القصاصاحمد عبد المالك محمد بسي 2501210260200111 4013

   مستجد احمد محمد السيد عبد المومن 2501210260200111 4014

   مستجد احمد محمد سعيد ضيف هللا 2501210260200112 4015

   مستجد محمد عبدالحميد غريب احمد 2501210260200011 4016

   مستجد احمد محمد عبدربه صالح 2501210260200001 4017

   مستجد د بدراحمد مصطفى السي 2501210260200016 4018

   مستجد احمد مصطفى حسين محمد خميس 2501210260200015 4019

   دمستج اسامه عبدالحليم عبدالحليم محمد البيلى 2501210260200105 4020

   مستجد اسالم عبدالظاهر سعدالسيد برغوث 2501210260200111 4021

   دمستج مد ابراهيم ابو ديباسالم مح 2501210210200600 4022

   مستجد البيلى جمال البيلى السيد محمد 2501210210200111 4023

   مستجد السيد احمد ابراهيم ابراهيم غزالن 2501210260200011 4024

   مستجد حسام عطية سعد عبد الفتاح حيدر 2501210260200061 4025

   مستجد تاج الدينحسام محمد عبدالمنعم  2501210260200260 4026

   مستجد خالد احمد نبيه محمد الغنام 2501210260200011 4027

   مستجد زياد محمد المغاورى احمد عنز 2501210260200210 4028

   مستجد عد عبد الوهاب فتحى السنهورىس 2501210260200111 4029

   مستجد عادل خالد سامى السيد سعيد 2501210210200001 4030

 الفرديةالرياضات  ريسطرق تد:المادة



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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 

  
 لثالثةاالفرقة  حضور طالبكشف 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية( 
 (0جلنة )

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
الطبلت  توقيع

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد براهيم عبيدوعبد الرحمن ابراهيم السيد ا 2501210260200111 4031

   مستجد عبد الرحمن جمال عرندس ابراهيم يس 2501210260200161 4032

   مستجد عبد هللا حسن محمد عمر نشوان 2501210260200251 4033

   مستجد عبدالرحمن احمد عبدالعزيز على 2501210210200015 4034

   مستجد عبدالرحمن توفيق محمد طه شحاته 2501210260200061 4035

   مستجد عبدالرحمن عالء يوسف عبدالقادر يوسف 2501210210200661 4036

   مستجد عبدالرحمن ناجى بسيونى عبدالمنعم عبدالحميد 2501210260200222 4037

   مستجد عبدالفتاح على محمداسماعيل حجاج 2501210260200261 4038

   مستجد اويشعبدهللا سامى سعد محمد ج 2501210260200102 4039

   مستجد عالء سامى احمد احمد صالح 2501210260200066 4040

   مستجد عمار ياسر قاسم سيداحمد حجازى 2501210210200011 4041

   مستجد الساعىعمار ياسر كمال  2501210260200261 4042

   مستجد عمر ابراهيم سيد ابراهيم ابوالغيط 2501210260200016 4043

   مستجد بدالمنعم حماده الديهىعمر اشرف ع 2501210210200551 4044

   مستجد عمر امجد عبدالعزيز عبدالعزيز حجازى 2501210260200152 4045

   تجدمس فاروق محمد فاروق هنيدى 2501210260200160 4046

   مستجد فوزى محمد فوزى عبداللطيف مصطفى 2501210210200052 4047

   مستجد راهيمكامل خالد كامل على اب 2501210260200162 4048

   مستجد محمد ابراهيم محمد عبد الجواد ابراهيم 2501210260200106 4049

   مستجد محمد احمد عبدالرحمن محمد فوده 2501210260200066 4050

   مستجد محمد السعيد عبدهللا على عبدهللا 2501210260200215 4051

   مستجد يد احمدالسيد عبد هللا منصور س محمد 2501210260200016 4052

   مستجد محمد ايمن منصور محمد السرنجاوى 2501210260200055 4053

   مستجد محمد جالل فتحى السيد على قاسم 2501210260200120 4054

   مستجد محمد حسن محسن حسن عيسى 2501210210200111 4055

   مستجد وعيشةمحمد حسين محمد اب 2501210260200166 4056

   مستجد محمد شريف عبد النبى عبد الحميد سيد احمد 2501210260200062 4057

   مستجد محمد فريد محمد السعيد سعد 2501210210200011 4058

   مستجد مد فوزى محمد يوسف ابو الخيرمح 2501210260200112 4059

   دمستج محمد قمر عبدالعليم القاضى 2501210260200216 4060

 
 
 

 الفرديةالرياضات  طرق تدريسالمادة:



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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  حضور طالبكشف 
 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية(

 (3جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبلتسلين طبلت ثبالستالمتوقيع ال

   مستجد زهىمحمد كمال محمد الن 2501210260200166 4061

   مستجد محمد محمود جمعه ابوالمجد 2501210260200006 4062

   مستجد محمد محمود محمد صادق محمد 2501210260200266 4063

   مستجد محمود السيد محمود محمد الدسوقى 2501210260200161 4064

   مستجد محمود الشحات محمد ابراهيم اسماعيل 2501210260200010 4065

   مستجد د بسيونى محمد محمد قنديلمحمو 2501210210200111 4066

   مستجد مراد صبحى عبد المولى مرسى شلبى 2501210210200211 4067

   مستجد مصطفى ابراهيم عبدالمتجلى ابراهيم جوهر 2501210260200215 4068

   مستجد مصطفى السعيد عبدالنبى الباجورى 2501210260200166 4069

   مستجد دى عبد النبى احمد الصعيدىمومن حم 2501210260200161 4070

   مستجد ناجى يسرى ناجى عبدالحفيظ زايد 2501210260200022 4071

   دمستج نعيم سيد احمد محمد سيد احمد نعيم 2501210260200026 4072

   مستجد هشام محمد جوده محمد موسى حجازى 2501210210200011 4073

   باق ابوالفتوح عباس احمد ابراهيم 2501210210200151 4075

   باق احمد عوض صبرى عبدربه رمضان شادى 2501210250200152 4077

   باق حسن محسن عبده محمد عويس 2501210210200011 4078

   باق عبد هللا ماهر عبد السيد احمد 2501210210200202 4079

   اقب  السيد احمد بغدودةعبدهللا رجب عبدهللا 2501210210200006 4080

   باق عمرو عبدالناصر عطيه احمد عبدالعال 2501210210200055 4081

   باق كريم مصطفى فرحات عبدالسالم بلتاجى 2501210210200110 4082

   باق حمد محمد محمد محمد السخاوىم 2501210250200111 4083

   باق رضوانمحمود عرفات احمد احمد  2501210210200106 4084

   باق مصطفى احمد محمود عرفه على 2501210260200516 4085

   باق مصطفى جابر فتحى السيد الفقى 2501210210200612 4086

   باق مصطفى ناصر مصطفى حسن سعد 2501210210200162 4089

4090 
من  عمار حسن عبد الحميد حسن التراس 2501210210200166

 1الخارج
  

 

 الفرديةالرياضات  طرق تدريسالمادة:

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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 

 
  تدريس الرتبية الرياضيةشعبة  -الرابعة الفرقةطالب  ختلفاتحضور قائمة 

 م0202/0200للعام اجلامعى  -  الثانيلفصل الدراسى ملقررات بالفرقة الثالثة  ا
 ختلفات (03جلنة )

 لـة القيــدحب االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 ثبالستالم 

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين  

   تدريس مستجد4س بدر احمد بدر فرجاحمد  1316111161111116 6001

   تدريس مستجد4س محمد هشام محمود احمد هيكل 1316111161111130 6056

6011 
1316111111111101 

تدريس من 4س محمد رفعت محمد محليس
 3الخارج

  

   

 طرق تدريس الرياضات الفردية -المادة :



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضور :عدد 
 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  حضور طالب كشف
 م0202/0200امعى للعام اجل -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية (

 (2جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 قيــدال

توقيع الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابراهيم عبد العزيز ابراهيم السيد ابراهيم 2501210210200061 4001

   مستجد ابراهيم عبد هللا محمد حسن عبد هللا 2501210260200061 4002

   مستجد احمد الجوهرى عبدالرحمن عبدالعاطى 2501210260200011 4003

   دمستج احمد الدسوقى شندى ابوالعنين 2501210210200001 4004

   مستجد احمد بسام شفيق حسونه 2501210260200221 4005

   مستجد احمد جبريل السنوسى الدويحى 2501210260200001 4006

   مستجد احمد رمضان عبد الجواد اسماعيل سليمه 2501210260200011 4007

   مستجد احمد شعبان خير محمد خير 2501210260200125 4008

   مستجد احمد طارق عبدالعاطى على عبدالسالم القلشى 2501210250200111 4009

   مستجد احمد طارق هالل موسى محمد 2501210260200115 4010

   مستجد عاطف عبد الفتاح شلبى احمد 2501210260200151 4011

   مستجد عبد البر عبد الرحمن المشداحمد عبد االعلى  2501210260200111 4012

   مستجد احمد عبد المالك محمد بسيونى القصاص 2501210260200111 4013

   مستجد احمد محمد السيد عبد المومن 2501210260200111 4014

   مستجد حمد سعيد ضيف هللااحمد م 2501210260200112 4015

   مستجد غريباحمد محمد عبدالحميد  2501210260200011 4016

   مستجد صالح احمد محمد عبدربه 2501210260200001 4017

   مستجد احمد مصطفى السيد بدر 2501210260200016 4018

   مستجد احمد مصطفى حسين محمد خميس 2501210260200015 4019

   مستجد اسامه عبدالحليم عبدالحليم محمد البيلى 2501210260200105 4020

   مستجد اسالم عبدالظاهر سعدالسيد برغوث 2501210260200111 4021

   مستجد اسالم محمد ابراهيم ابو ديب 2501210210200600 4022

   مستجد البيلى جمال البيلى السيد محمد 2501210210200111 4023

   مستجد السيد احمد ابراهيم ابراهيم غزالن 2501210260200011 4024

   مستجد حسام عطية سعد عبد الفتاح حيدر 2501210260200061 4025

   مستجد حسام محمد عبدالمنعم تاج الدين 2501210260200260 4026

   مستجد خالد احمد نبيه محمد الغنام 2501210260200011 4027

   مستجد مد المغاورى احمد عنززياد مح 2501210260200210 4028

   مستجد حى السنهورىسعد عبد الوهاب فت 2501210260200111 4029

   مستجد سامى السيد سعيد عادل خالد 2501210210200001 4030
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 م0202/0200للعام اجلامعى  -الثانى الفصل الدراسى )تدريس الرتبية الرياضية( 

 (0)جلنة 

 حبلـة القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
توقيع الطبلت 

 مثبالستال

توقيع الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد عبد الرحمن ابراهيم السيد ابراهيم عبيدو 2501210260200111 4031

   مستجد عبد الرحمن جمال عرندس ابراهيم يس 2501210260200161 4032

   مستجد عبد هللا حسن محمد عمر نشوان 2501210260200251 4033

   مستجد بدالعزيز علىعبدالرحمن احمد ع 2501210210200015 4034

   مستجد دالرحمن توفيق محمد طه شحاتهعب 2501210260200061 4035

   مستجد عبدالرحمن عالء يوسف عبدالقادر يوسف 2501210210200661 4036

   مستجد ناجى بسيونى عبدالمنعم عبدالحميدعبدالرحمن  2501210260200222 4037

   مستجد ى محمداسماعيل حجاجعبدالفتاح عل 2501210260200261 4038

   مستجد عبدهللا سامى سعد محمد جاويش 2501210260200102 4039

   مستجد عالء سامى احمد احمد صالح 2501210260200066 4040

   مستجد يداحمد حجازىعمار ياسر قاسم س 2501210210200011 4041

   مستجد عمار ياسر كمال الساعى 2501210260200261 4042

   مستجد ابوالغيطعمر ابراهيم سيد ابراهيم  2501210260200016 4043

   مستجد عمر اشرف عبدالمنعم حماده الديهى 2501210210200551 4044

   مستجد زىعمر امجد عبدالعزيز عبدالعزيز حجا 2501210260200152 4045

   مستجد فاروق محمد فاروق هنيدى 2501210260200160 4046

   تجدمس فوزى محمد فوزى عبداللطيف مصطفى 2501210210200052 4047

   مستجد كامل خالد كامل على ابراهيم 2501210260200162 4048

   مستجد محمد ابراهيم محمد عبد الجواد ابراهيم 2501210260200106 4049

   مستجد محمد احمد عبدالرحمن محمد فوده 2501210260200066 4050

   مستجد محمد السعيد عبدهللا على عبدهللا 2501210260200215 4051

   مستجد محمد السيد عبد هللا منصور سيد احمد 2501210260200016 4052

   مستجد محمد ايمن منصور محمد السرنجاوى 2501210260200055 4053

   مستجد محمد جالل فتحى السيد على قاسم 2501210260200120 4054

   مستجد محمد حسن محسن حسن عيسى 2501210210200111 4055

   مستجد محمد حسين محمد ابوعيشة 2501210260200166 4056

   مستجد محمد شريف عبد النبى عبد الحميد سيد احمد 2501210260200062 4057

   مستجد محمد فريد محمد السعيد سعد 2501210210200011 4058

   مستجد ف ابو الخيرمحمد فوزى محمد يوس 2501210260200112 4059

   مستجد د قمر عبدالعليم القاضىمحم 2501210260200216 4060
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 (3جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 وقيع الطبلت ثبلتسلينت توقيع الطبلت ثبالستالم

   مستجد محمد كمال محمد النزهى 2501210260200166 4061

   مستجد محمد محمود جمعه ابوالمجد 2501210260200006 4062

   مستجد صادق محمدمحمد محمود محمد  2501210260200266 4063

   مستجد محمود السيد محمود محمد الدسوقى 2501210260200161 4064

   مستجد ابراهيم اسماعيلمحمود الشحات محمد  2501210260200010 4065

   مستجد محمود بسيونى محمد محمد قنديل 2501210210200111 4066

   مستجد بىمراد صبحى عبد المولى مرسى شل 2501210210200211 4067

   مستجد مصطفى ابراهيم عبدالمتجلى ابراهيم جوهر 2501210260200215 4068

   مستجد نبى الباجورىمصطفى السعيد عبدال 2501210260200166 4069

   مستجد مومن حمدى عبد النبى احمد الصعيدى 2501210260200161 4070

   مستجد يدناجى يسرى ناجى عبدالحفيظ زا 2501210260200022 4071

   مستجد نعيم سيد احمد محمد سيد احمد نعيم 2501210260200026 4072

   مستجد ى حجازىهشام محمد جوده محمد موس 2501210210200011 4073

   باق احمد ابراهيم ابوالفتوح عباس 2501210210200151 4075

   باق ناحمد عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد عثما 2501210210200066 4076

   باق حسن محسن عبده محمد عويس 2501210210200011 4078

   باق م مصطفى فرحات عبدالسالم بلتاجىكري 2501210210200110 4082

   باق مصطفى ناصر مصطفى حسن سعد 2501210210200162 4089

4090 
من  عمار حسن عبد الحميد حسن التراس 2501210210200166

 1الخارج
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