
 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / توقيع المالحظ   )           ( -:  عدد الحضور

  ()            -: عدد الغـــــيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالباثحضوركشف 
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -  الثانيالفصل الدراسى )شعبت االدارة الرياضيت(

 (53جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابو ابراهيماسراء استفتاح على اسماعيل  2711231211211661 1155

   مستجد  اسراء عبد المولى عباده حماده عوض عاصى 2711231211211721 1155

   مستجد اسماء احمد محمد احمد شميس 2711231211211661 1155

   مستجد اسماء شريف احمد محمد 2711231211211711 1155

   تجدمس االء احمد محمد عبد الحميد المحص 2711231211211771 1151

   مستجد االء احمد محمد محمد النجار 2711231211211544 1151

   مستجد االء ناصر السيد السيد قطب 2711231211211733 1155

   مستجد امنيه شوقى احمد شهاب الدين احمد 2711231211211661 1155

   مستجد اية محمد عبد المحسن محروس ابو عيطة 2711231211211562 1155

   مستجد ايمان احمد عبدالمنعم هاشم 2711231211211511 1155

   مستجد ايمان محمود رفعت عطيه الخبى 2711231211211221 1155

   مستجد ايمان منتصر السيد على عبد الغفار 2711231211211111 1155

   مستجد ايه رمضان عبد هللا رمضان يوسف 2711231211211613 1155

   مستجد ايه محمد الشحات السيد حموده 2711231211211641 1155

   مستجد ايه محمد عطيه محمد ابوحليمة 2711231211211614 1151

   مستجد بسمة رزق السيد المعزاوى 2711231211211662 1151

   مستجد جهاد محمد عبد الحكيم يوسف دراز 2711231211211217 1155

   مستجد عبيد خلود محمد كمال بدوى 2711231211211524 1155

   مستجد دنيا محمد الطنطاوى عيسى 2711231211211116 1155

   مستجد دينا عادل رافت محمد ابوحسين 2711231211211656 1155

   مستجد رانيا حامد زكى عبدهللا 2711231211211631 1155

   مستجد رحمه طارق محمد لطفى طايل 2711231211211531 1155

   مستجد رنا محمد عبدالحميد السيد عبدربه 2711231211211676 1155

   مستجد رنا محمد فتوح عوض 2711231211211525 1155

   مستجد ريهام حسن خيرى حسن راشد 2711231211211531 1151

   مستجد ريهام خليفه محمد حسن النحراوى 2711231211211573 1151

   مستجد يصساره خالد يوسف حسن المح 2711231211211461 1155

   مستجد سحر محمد احمد محمد عبده 2711231211211625 1155

   مستجد سماح عبده بسيونى اسماعيل عكاشه 2711231211211611 1155

   مستجد سمر عبد الناصر احمد محمد الزهيرى 2711231211211475 1155

 
 
 
 

 التشريعات والقوانين الرياضية-المادة :

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / توقيع المالحظ   )           ( -:  عدد الحضور

  ()            -: عدد الغـــــيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 
 الرابعتالفرقت  لطلباثحضوركشف  

 م0202/0200للعام اجلامعي/ -  الثانيصل الدراسى الف)شعبت االدارة الرياضيت(
 (53جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد سمر محمد محمود بسيونى السقا 2711231211211461 1155

   مستجد شدوان نشات سعد على مصطفى 2711231211211311 1155

   مستجد عزه ناصر عبد العزيز محمد يونس 2711231211211651 1155

   مستجد علياء السعيد السيد عبد المنعم رزق 2711231271211117 1155

   مستجد  فاطمه رباح حسان الفار 2711231211211414 1151

   مستجد فاطمه عبدالرازق جمال السيد خليل 2711231211211611 1151

   مستجد كريمه ياسين عبدالحميد محمد عيد 2711231211211754 1155

   مستجد كوثر محمد محمد موسى شرف 2711231271211166 1155

   مستجد لمياء عبد الحميد عبد الفتاح مصطفى 2711231211211521 1155

   مستجد مريم احمد محمد عبد الغنى داود 2711231211211735 1115

   مستجد مريم الصباحى احمد عزيز الصباحى 2711231211211646 1115

   مستجد منى ياسر محمد قطب جوده 2711231211211576 1115

   مستجد مى عباس فكرى عباس السيد 2711231211211621 1115

   مستجد مى محمد عبد العزيز حجاج 2711231211211634 1115

   مستجد يشميرنا خالد محمد حمدين جاو 2711231211211623 1111

   مستجد ميرنا صبحى عطيه الحنفى احمد عفيفى 2711231211211661 1111

   مستجد ندى مصطفى عبدالحميد عبد الحميد شويل 2711231211211564 1115

   مستجد نهى ايمن ابراهيم مصطفى حموده 2711231211211516 1115

   مستجد هاجر السيد محمد السيد ابوغزاله 2711231211211216 1115

   مستجد هبه محمد جمعة السيد احمد مصطفى 2711231211211663 1115

   مستجد ورده حسين عبد الحافظ موسى سعيده 2711231211211521 1115

   مستجد والء السيد احمد السيد مجاهد 2711231211211464 1115

   مستجد والء وائل عمران محمد داود 2711231211211615 1115

   مستجد يارا على عبد السالم محمد عيسى 2711231211211616 1115

   مستجد ياسمين هشام محمد خضر 2711231211211715 1111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التشريعات والقوانين الرياضية-المادة :

                         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / توقيع المالحظ   )           ( -:  عدد الحضور

  ()            -: عدد الغـــــيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطلباثحضوركشف      
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -  الثانيالفصل الدراسى )شعبت االدارة الرياضيت(  

 (53جلنت)

 الســـــــــــــنا الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد اسراء استفتاح على اسماعيل ابو ابراهيم 2711231211211661 1155

   مستجد  اسراء عبد المولى عباده حماده عوض عاصى 2711231211211721 1155

   مستجد مد شميساسماء احمد محمد اح 2711231211211661 1155

   مستجد اسماء شريف احمد محمد 2711231211211711 1155

   مستجد االء احمد محمد عبد الحميد المحص 2711231211211771 1151

   مستجد االء احمد محمد محمد النجار 2711231211211544 1151

   مستجد االء ناصر السيد السيد قطب 2711231211211733 1155

   مستجد امنيه شوقى احمد شهاب الدين احمد 2711231211211661 1155

   مستجد اية محمد عبد المحسن محروس ابو عيطة 2711231211211562 1155

   مستجد ايمان احمد عبدالمنعم هاشم 2711231211211511 1155

   مستجد ايمان محمود رفعت عطيه الخبى 2711231211211221 1155

   مستجد ايمان منتصر السيد على عبد الغفار 2711231211211111 1155

   مستجد ايه رمضان عبد هللا رمضان يوسف 2711231211211613 1155

   مستجد ايه محمد الشحات السيد حموده 2711231211211641 1155

   مستجد ايه محمد عطيه محمد ابوحليمة 2711231211211614 1151

   مستجد سيد المعزاوىبسمة رزق ال 2711231211211662 1151

   مستجد جهاد محمد عبد الحكيم يوسف دراز 2711231211211217 1155

   مستجد خلود محمد كمال بدوى عبيد 2711231211211524 1155

   مستجد دنيا محمد الطنطاوى عيسى 2711231211211116 1155

   مستجد دينا عادل رافت محمد ابوحسين 2711231211211656 1155

   مستجد رانيا حامد زكى عبدهللا 2711231211211631 1155

   مستجد رحمه طارق محمد لطفى طايل 2711231211211531 1155

   مستجد رنا محمد عبدالحميد السيد عبدربه 2711231211211676 1155

   مستجد رنا محمد فتوح عوض 2711231211211525 1155

   مستجد حسن راشد ريهام حسن خيرى 2711231211211531 1151

   مستجد ريهام خليفه محمد حسن النحراوى 2711231211211573 1151

   مستجد ساره خالد يوسف حسن المحيص 2711231211211461 1155

   مستجد سحر محمد احمد محمد عبده 2711231211211625 1155

   مستجد سماح عبده بسيونى اسماعيل عكاشه 2711231211211611 1155

   مستجد سمر عبد الناصر احمد محمد الزهيرى 2711231211211475 1155

 

  
 
 

 علم االجتماع الرياضي -المادة :
                         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / توقيع المالحظ   )           ( -:  عدد الحضور

  ()            -: عدد الغـــــيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطلباثحضوركشف  
 م0202/0200للعام اجلامعي/ - الثانيالفصل الدراسى )شعبت االدارة الرياضيت(

 (53جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

الطبلت توقيع 

 ثبالنصراف

   مستجد سمر محمد محمود بسيونى السقا 2711231211211461 1155

   مستجد شدوان نشات سعد على مصطفى 2711231211211311 1155

   مستجد عزه ناصر عبد العزيز محمد يونس 2711231211211651 1155

   مستجد علياء السعيد السيد عبد المنعم رزق 2711231271211117 1155

   مستجد  فاطمه رباح حسان الفار 2711231211211414 1151

   مستجد فاطمه عبدالرازق جمال السيد خليل 2711231211211611 1151

   مستجد كريمه ياسين عبدالحميد محمد عيد 2711231211211754 1155

   مستجد كوثر محمد محمد موسى شرف 2711231271211166 1155

   مستجد لمياء عبد الحميد عبد الفتاح مصطفى 2711231211211521 1155

   مستجد مريم احمد محمد عبد الغنى داود 2711231211211735 1115

   مستجد مريم الصباحى احمد عزيز الصباحى 2711231211211646 1115

   مستجد منى ياسر محمد قطب جوده 2711231211211576 1115

   مستجد ى عباس السيدمى عباس فكر 2711231211211621 1115

   مستجد مى محمد عبد العزيز حجاج 2711231211211634 1115

   مستجد ميرنا خالد محمد حمدين جاويش 2711231211211623 1111

   مستجد ميرنا صبحى عطيه الحنفى احمد عفيفى 2711231211211661 1111

   مستجد يلندى مصطفى عبدالحميد عبد الحميد شو 2711231211211564 1115

   مستجد نهى ايمن ابراهيم مصطفى حموده 2711231211211516 1115

   مستجد هاجر السيد محمد السيد ابوغزاله 2711231211211216 1115

   مستجد هبه محمد جمعة السيد احمد مصطفى 2711231211211663 1115

   مستجد ورده حسين عبد الحافظ موسى سعيده 2711231211211521 1115

   مستجد والء السيد احمد السيد مجاهد 2711231211211464 1115

   مستجد والء وائل عمران محمد داود 2711231211211615 1115

   مستجد يارا على عبد السالم محمد عيسى 2711231211211616 1115

   مستجد ياسمين هشام محمد خضر 2711231211211715 1111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 علم االجتماع الرياضي -المادة :
                         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / توقيع المالحظ   )           ( -:  عدد الحضور

  ()            -: عدد الغـــــيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  طلباثلحضوركشف  
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -  الثانيالفصل الدراسى )شعبت االدارة الرياضيت(

 (53جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد اسراء استفتاح على اسماعيل ابو ابراهيم 2711231211211661 1155

   مستجد  اسراء عبد المولى عباده حماده عوض عاصى 2711231211211721 1155

   مستجد اسماء احمد محمد احمد شميس 2711231211211661 1155

   مستجد اسماء شريف احمد محمد 2711231211211711 1155

   مستجد االء احمد محمد عبد الحميد المحص 2711231211211771 1151

   مستجد االء احمد محمد محمد النجار 2711231211211544 1151

   مستجد االء ناصر السيد السيد قطب 2711231211211733 1155

   مستجد امنيه شوقى احمد شهاب الدين احمد 2711231211211661 1155

   مستجد اية محمد عبد المحسن محروس ابو عيطة 2711231211211562 1155

   مستجد ايمان احمد عبدالمنعم هاشم 2711231211211511 1155

   مستجد ايمان محمود رفعت عطيه الخبى 2711231211211221 1155

   مستجد ايمان منتصر السيد على عبد الغفار 2711231211211111 1155

   مستجد ايه رمضان عبد هللا رمضان يوسف 2711231211211613 1155

   مستجد الشحات السيد حمودهايه محمد  2711231211211641 1155

   مستجد ايه محمد عطيه محمد ابوحليمة 2711231211211614 1151

   مستجد بسمة رزق السيد المعزاوى 2711231211211662 1151

   مستجد جهاد محمد عبد الحكيم يوسف دراز 2711231211211217 1155

   مستجد خلود محمد كمال بدوى عبيد 2711231211211524 1155

   مستجد دنيا محمد الطنطاوى عيسى 2711231211211116 1155

   مستجد دينا عادل رافت محمد ابوحسين 2711231211211656 1155

   مستجد رانيا حامد زكى عبدهللا 2711231211211631 1155

   مستجد رحمه طارق محمد لطفى طايل 2711231211211531 1155

   مستجد مد عبدالحميد السيد عبدربهرنا مح 2711231211211676 1155

   مستجد رنا محمد فتوح عوض 2711231211211525 1155

   مستجد ريهام حسن خيرى حسن راشد 2711231211211531 1151

   مستجد ريهام خليفه محمد حسن النحراوى 2711231211211573 1151

   مستجد ساره خالد يوسف حسن المحيص 2711231211211461 1155

   مستجد سحر محمد احمد محمد عبده 2711231211211625 1155

   مستجد سماح عبده بسيونى اسماعيل عكاشه 2711231211211611 1155

   مستجد سمر عبد الناصر احمد محمد الزهيرى 2711231211211475 1155

 

  
 
 

 اضيةطرق ادارة المنافسات الري-المادة :
               

           
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / توقيع المالحظ   )           ( -:  عدد الحضور

  ()            -: عدد الغـــــيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطلباثحضوركشف  
 م02020200للعام اجلامعي/ -الثاني  الفصل الدراسى )شعبت االدارة الرياضيت(

 (53جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد سمر محمد محمود بسيونى السقا 2711231211211461 1155

   مستجد شدوان نشات سعد على مصطفى 2711231211211311 1155

   مستجد عزه ناصر عبد العزيز محمد يونس 2711231211211651 1155

   مستجد علياء السعيد السيد عبد المنعم رزق 2711231271211117 1155

   مستجد  فاطمه رباح حسان الفار 2711231211211414 1151

   مستجد فاطمه عبدالرازق جمال السيد خليل 2711231211211611 1151

   مستجد كريمه ياسين عبدالحميد محمد عيد 2711231211211754 1155

   مستجد كوثر محمد محمد موسى شرف 2711231271211166 1155

   مستجد لمياء عبد الحميد عبد الفتاح مصطفى 2711231211211521 1155

   مستجد مريم احمد محمد عبد الغنى داود 2711231211211735 1115

   مستجد صباحى احمد عزيز الصباحىمريم ال 2711231211211646 1115

   مستجد منى ياسر محمد قطب جوده 2711231211211576 1115

   مستجد مى عباس فكرى عباس السيد 2711231211211621 1115

   مستجد مى محمد عبد العزيز حجاج 2711231211211634 1115

   مستجد ميرنا خالد محمد حمدين جاويش 2711231211211623 1111

   مستجد ميرنا صبحى عطيه الحنفى احمد عفيفى 2711231211211661 1111

   مستجد ندى مصطفى عبدالحميد عبد الحميد شويل 2711231211211564 1115

   مستجد نهى ايمن ابراهيم مصطفى حموده 2711231211211516 1115

   مستجد هاجر السيد محمد السيد ابوغزاله 2711231211211216 1115

   مستجد هبه محمد جمعة السيد احمد مصطفى 2711231211211663 1115

   مستجد ورده حسين عبد الحافظ موسى سعيده 2711231211211521 1115

   مستجد والء السيد احمد السيد مجاهد 2711231211211464 1115

   مستجد والء وائل عمران محمد داود 2711231211211615 1115

   مستجد يارا على عبد السالم محمد عيسى 2711231211211616 1115

   مستجد ياسمين هشام محمد خضر 2711231211211715 1111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2تحكيم رياضة تخصصية-المادة : الرابعتالفرقت  لطلباثحضوركشف  
         

                 
 

 طرق ادارة المنافسات الرياضية-المادة :
                         

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / توقيع المالحظ   )           ( -:  عدد الحضور

  ()            -: عدد الغـــــيبة

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 اجلامعي/ -الثانيالفصل الدراسى )شعبت االدارة الرياضيت(
 (53جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
بلـة ح

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد اسراء استفتاح على اسماعيل ابو ابراهيم 2711231211211661 1155

   مستجد  اسراء عبد المولى عباده حماده عوض عاصى 2711231211211721 1155

   مستجد اسماء احمد محمد احمد شميس 2711231211211661 1155

   مستجد اسماء شريف احمد محمد 2711231211211711 1155

   مستجد االء احمد محمد عبد الحميد المحص 2711231211211771 1151

   مستجد االء احمد محمد محمد النجار 2711231211211544 1151

   مستجد االء ناصر السيد السيد قطب 2711231211211733 1155

   مستجد شوقى احمد شهاب الدين احمدامنيه  2711231211211661 1155

   مستجد اية محمد عبد المحسن محروس ابو عيطة 2711231211211562 1155

   مستجد ايمان احمد عبدالمنعم هاشم 2711231211211511 1155

   مستجد ايمان محمود رفعت عطيه الخبى 2711231211211221 1155

   مستجد على عبد الغفار ايمان منتصر السيد 2711231211211111 1155

   مستجد ايه رمضان عبد هللا رمضان يوسف 2711231211211613 1155

   مستجد ايه محمد الشحات السيد حموده 2711231211211641 1155

   مستجد ايه محمد عطيه محمد ابوحليمة 2711231211211614 1151

   مستجد بسمة رزق السيد المعزاوى 2711231211211662 1151

   مستجد جهاد محمد عبد الحكيم يوسف دراز 2711231211211217 1155

   مستجد خلود محمد كمال بدوى عبيد 2711231211211524 1155

   مستجد دنيا محمد الطنطاوى عيسى 2711231211211116 1155

   مستجد دينا عادل رافت محمد ابوحسين 2711231211211656 1155

   مستجد رانيا حامد زكى عبدهللا 2711231211211631 1155

   مستجد رحمه طارق محمد لطفى طايل 2711231211211531 1155

   مستجد رنا محمد عبدالحميد السيد عبدربه 2711231211211676 1155

   مستجد رنا محمد فتوح عوض 2711231211211525 1155

   مستجد ريهام حسن خيرى حسن راشد 2711231211211531 1151

   مستجد ريهام خليفه محمد حسن النحراوى 2711231211211573 1151

   مستجد ساره خالد يوسف حسن المحيص 2711231211211461 1155

   مستجد سحر محمد احمد محمد عبده 2711231211211625 1155

   مستجد سماح عبده بسيونى اسماعيل عكاشه 2711231211211611 1155

   مستجد سمر عبد الناصر احمد محمد الزهيرى 2711231211211475 1155

 

  
 
 

 2تحكيم رياضة تخصصية -المادة : الرابعتالفرقت  لطلباثحضوركشف  

                         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / توقيع المالحظ   )           ( -:  عدد الحضور

  ()            -: عدد الغـــــيبة

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 اجلامعي/ -  لثانيالفصل الدراسى ا)شعبت االدارة الرياضيت(
 (53جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد سمر محمد محمود بسيونى السقا 2711231211211461 1155

   مستجد شدوان نشات سعد على مصطفى 2711231211211311 1155

   مستجد عزه ناصر عبد العزيز محمد يونس 2711231211211651 1155

   مستجد علياء السعيد السيد عبد المنعم رزق 2711231271211117 1155

   مستجد  فاطمه رباح حسان الفار 2711231211211414 1151

   مستجد فاطمه عبدالرازق جمال السيد خليل 2711231211211611 1151

   مستجد كريمه ياسين عبدالحميد محمد عيد 2711231211211754 1155

   مستجد كوثر محمد محمد موسى شرف 2711231271211166 1155

   مستجد د عبد الفتاح مصطفىلمياء عبد الحمي 2711231211211521 1155

   مستجد مريم احمد محمد عبد الغنى داود 2711231211211735 1115

   مستجد مريم الصباحى احمد عزيز الصباحى 2711231211211646 1115

   مستجد منى ياسر محمد قطب جوده 2711231211211576 1115

   مستجد مى عباس فكرى عباس السيد 2711231211211621 1115

   مستجد مى محمد عبد العزيز حجاج 2711231211211634 1115

   مستجد ميرنا خالد محمد حمدين جاويش 2711231211211623 1111

   مستجد ميرنا صبحى عطيه الحنفى احمد عفيفى 2711231211211661 1111

   مستجد ندى مصطفى عبدالحميد عبد الحميد شويل 2711231211211564 1115

   مستجد نهى ايمن ابراهيم مصطفى حموده 2711231211211516 1115

   مستجد هاجر السيد محمد السيد ابوغزاله 2711231211211216 1115

   مستجد هبه محمد جمعة السيد احمد مصطفى 2711231211211663 1115

   مستجد ورده حسين عبد الحافظ موسى سعيده 2711231211211521 1115

   مستجد والء السيد احمد السيد مجاهد 2711231211211464 1115

   مستجد والء وائل عمران محمد داود 2711231211211615 1115

   مستجد يارا على عبد السالم محمد عيسى 2711231211211616 1115

   مستجد ياسمين هشام محمد خضر 2711231211211715 1111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 الحاسب اال لــي-المادة : 
                         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / توقيع المالحظ   )           ( -:  عدد الحضور

  ()            -: عدد الغـــــيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ابعتالرالفرقت  لطلباثحضوركشف 
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -  الثانيالفصل الدراسى )شعبت االدارة الرياضيت(

 (53جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد اسراء استفتاح على اسماعيل ابو ابراهيم 2711231211211661 1155

   مستجد  اسراء عبد المولى عباده حماده عوض عاصى 2711231211211721 1155

   مستجد اسماء احمد محمد احمد شميس 2711231211211661 1155

   مستجد اسماء شريف احمد محمد 2711231211211711 1155

   مستجد االء احمد محمد عبد الحميد المحص 2711231211211771 1151

   مستجد االء احمد محمد محمد النجار 2711231211211544 1151

   مستجد االء ناصر السيد السيد قطب 2711231211211733 1155

   مستجد امنيه شوقى احمد شهاب الدين احمد 2711231211211661 1155

   مستجد اية محمد عبد المحسن محروس ابو عيطة 2711231211211562 1155

   مستجد عبدالمنعم هاشم ايمان احمد 2711231211211511 1155

   مستجد ايمان محمود رفعت عطيه الخبى 2711231211211221 1155

   مستجد ايمان منتصر السيد على عبد الغفار 2711231211211111 1155

   مستجد ايه رمضان عبد هللا رمضان يوسف 2711231211211613 1155

   مستجد دهايه محمد الشحات السيد حمو 2711231211211641 1155

   مستجد ايه محمد عطيه محمد ابوحليمة 2711231211211614 1151

   مستجد بسمة رزق السيد المعزاوى 2711231211211662 1151

   مستجد جهاد محمد عبد الحكيم يوسف دراز 2711231211211217 1155

   مستجد خلود محمد كمال بدوى عبيد 2711231211211524 1155

   مستجد دنيا محمد الطنطاوى عيسى 2711231211211116 1155

   مستجد دينا عادل رافت محمد ابوحسين 2711231211211656 1155

   مستجد رانيا حامد زكى عبدهللا 2711231211211631 1155

   مستجد رحمه طارق محمد لطفى طايل 2711231211211531 1155

   مستجد يد عبدربهرنا محمد عبدالحميد الس 2711231211211676 1155

   مستجد رنا محمد فتوح عوض 2711231211211525 1155

   مستجد ريهام حسن خيرى حسن راشد 2711231211211531 1151

   مستجد ريهام خليفه محمد حسن النحراوى 2711231211211573 1151

   مستجد ساره خالد يوسف حسن المحيص 2711231211211461 1155

   مستجد سحر محمد احمد محمد عبده 2711231211211625 1155

   مستجد سماح عبده بسيونى اسماعيل عكاشه 2711231211211611 1155

   مستجد سمر عبد الناصر احمد محمد الزهيرى 2711231211211475 1155

 

  
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / توقيع المالحظ   )           ( -:  عدد الحضور

  ()            -: عدد الغـــــيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطلباثحضوركشف 
 م0202/0200جلامعي/للعام ا -  الثانيالفصل الدراسى )شعبت االدارة الرياضيت(

 (53جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد سمر محمد محمود بسيونى السقا 2711231211211461 1155

   مستجد شدوان نشات سعد على مصطفى 2711231211211311 1155

   مستجد عزه ناصر عبد العزيز محمد يونس 2711231211211651 1155

   مستجد علياء السعيد السيد عبد المنعم رزق 2711231271211117 1155

   مستجد  فاطمه رباح حسان الفار 2711231211211414 1151

   مستجد فاطمه عبدالرازق جمال السيد خليل 2711231211211611 1151

   مستجد ن عبدالحميد محمد عيدكريمه ياسي 2711231211211754 1155

   مستجد كوثر محمد محمد موسى شرف 2711231271211166 1155

   مستجد لمياء عبد الحميد عبد الفتاح مصطفى 2711231211211521 1155

   مستجد مريم احمد محمد عبد الغنى داود 2711231211211735 1115

   مستجد الصباحىمريم الصباحى احمد عزيز  2711231211211646 1115

   مستجد منى ياسر محمد قطب جوده 2711231211211576 1115

   مستجد مى عباس فكرى عباس السيد 2711231211211621 1115

   مستجد مى محمد عبد العزيز حجاج 2711231211211634 1115

   مستجد ميرنا خالد محمد حمدين جاويش 2711231211211623 1111

   مستجد ميرنا صبحى عطيه الحنفى احمد عفيفى 2711231211211661 1111

   مستجد ندى مصطفى عبدالحميد عبد الحميد شويل 2711231211211564 1115

   مستجد نهى ايمن ابراهيم مصطفى حموده 2711231211211516 1115

   مستجد هاجر السيد محمد السيد ابوغزاله 2711231211211216 1115

   مستجد هبه محمد جمعة السيد احمد مصطفى 2711231211211663 1115

   مستجد ورده حسين عبد الحافظ موسى سعيده 2711231211211521 1115

   مستجد والء السيد احمد السيد مجاهد 2711231211211464 1115

   مستجد والء وائل عمران محمد داود 2711231211211615 1115

   مستجد د السالم محمد عيسىيارا على عب 2711231211211616 1115

   مستجد ياسمين هشام محمد خضر 2711231211211715 1111

 

 

 

 

 

 

 

 الحاسب االلــي -المادة :
                         



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الميكبنيكب الحيويت -املادة:                     الرابعتالفرقت  طالباث حضوركشف 

  م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعبت التدريب الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (20جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد مد سالملسيد محاسراء ا 3711311311311161 5193

   مستجد اسماء صالح عبده غانم 3711311311311175 5191

   مستجد اسماء عاطف على محمد نصار 3711311311311511 5191

   مستجد االء بهاء هاشم محفوظ الدفراوى 3711311361311311 5191

   مستجد لبرمد مغازى عبداالمروة نصر مح 3711311311311117 5195

   مستجد دسوقى الحسينى سالم امانى فاكر 3711311311311113 5197

   مستجد امنيه فوزى عبد الحميد محمد سالم 3711311311311115 5196

   مستجد امنيه محمد فتحى مزيد محمد السيد 3711311311311511 5191

   مستجد دالسالم عتماناميره التابعى حافظ عب 3711311311311711 5199

   مستجد بد المنعم محمود السيداميره سالمه ع 3711311311311713 5111

   مستجد اميره محمد عبدالغفار عبد الحميد صالح 3711311311311711 5113

   مستجد اميمه السعيد سليمان سليمان السيد 3711311311311711 5111

   مستجد د محمد بسيونىايات عادل محم 3711311311311571 5111

   مستجد براهيم منصور مناعايمان السيد ا 3711311311311111 5111

   مستجد ايمان رمضان عبدالعزيز يونس شرشر 3711311311311711 5115

   مستجد ايمان سعد عبد الكريم عثمان الصعيدى 3711311311311119 5117

   مستجد سواقايناس اشرف الشحات ال 3711311311311113 5116

   مستجد ايه احمد فرج محمد حسن 3711311311311716 5111

   مستجد ايه عبدالروف محمد مجاهد 3711311311311111 5119

   مستجد بسمه سمير سالم حربى 3711311311311191 5131

   مستجد بسنت نشات محمود احمد سليم 3711311311311117 5133

   مستجد د السعيد مصطفى الحفناوىوحي بسنت 3711311311311595 5131

   مستجد تغريد عماد محمود محمد سليمان 3711311361311119 5131

   مستجد حنين عبد الجواد عبد الجواد السيد كرسون 3711311311311115 5131

   مستجد خلود عصام رشاد بسيونى الوكيل 3711311311311115 5135

   مستجد د احمد حرفوشحمد محمداليا م 3711311311311176 5137

   مستجد د خطاب المالحدينا سع 3711311311311116 5136

   مستجد رنا خالد غازى غنيم غازى 3711311311311711 5131

   مستجد روان احمد رمضان السيد سليمان 3711311311311717 5139

   مستجد روضة مصطفى حسنين ابو اليزيد 3711311311311116 5111

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الميكبنيكب الحيويت -ادة:امل                   عت رابلاالفرقت  حضور طالباثكشف 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعبت التدريب الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد روضه احمد حسين صديق 3711311311311117 5113

   مستجد لجليل عبد الرحمن السعدنىزهراء كمال عبد ا 3711311311311191 5111

   مستجد ساره رياض بدر رياض بدر 3711311311311517 5111

   مستجد ساره نجاح ابراهيم محمد عبد الرحيم 3711311311311151 5111

   مستجد سالى السعداوى محمود السعداوى 3711311311311111 5115

   مستجد لموجود االنصارىساندى سمير رشاد عبد ا 3711311311311155 5117

   مستجد سلمى محمد احمد محمد ابو حليمه 3711311311311716 5116

   مستجد سمر السيد متولى عبد الجليل 3711311311311736 5111

   مستجد ر عالء الدين عبدالعزيز عبد المجيد حنيشمس 3711311311311157 5119

   مستجد محمد الشامىسهيله الشحات صالح  3711311311311195 5111

   مستجد شاهنده الحسينى بكر احمد فرج 3711311311311711 5113

   مستجد شروق فضل حسن عيد حسن 3711311311311116 5111

   مستجد رىيز احمد الجوهشيرين عبدالعز 3711311311311711 5111

   مستجد مد الشربينىبد العزيز احمد عشيماء اح 3711311311311739 5111

   مستجد شيماء اشرف محمد توفيق عفيفى 3711311311311735 5115

   مستجد شيماء عادل محمد طلبه عيسى 3711311311311167 5117

   مستجد ى عشماوىعال محمد عبد المقصود بسيون 3711311311311717 5116

   مستجد حنامان فيفيان صبرى سلي 3711311311311161 5111

   مستجد لبنى فوزى جوهر بسيونى مرجان 3711311311311151 5119

   مستجد مريم عبد هللا ابراهيم حجازى محمد 3711311371311313 5111

   مستجد منار محمد سالمة حجازى الرفاعى 3711311311311199 5113

   مستجد منار محمد محمد محمود غلوش 3711311311311757 5111

   مستجد ابراهيم مصطفى الجناينىمنار ياسر  3711311311311563 5111

   مستجد ندا محمد على محمد رضوان 3711311311311511 5111

   مستجد نهاد محمود محمد شحاته موسى 3711311311311161 5115

   مستجد نهال السيد عبدالمجيد قمبر 3711311311311111 5117

   مستجد السيد عبدالسالم خالد جرها 3711311311311115 5116

   مستجد هاله عمار فتحى محمد ناصف 3711311311311561 5111

   مستجد هانم عاطف اسماعيل شهاب الدين 3711311311311111 5119

   مستجد هدير كمال السيد على سالمه 3711311311311551 5151

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ب الحيويتكبنيكلميا -املادة:                 الرابعت الفرقت  حضور طالباثكشف 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - ى( الفصل الدراسي الثاني)شعبت التدريب الرياض
 (23جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 نصرافثبال

   مستجد هدير محمد محمد عبد القادر دراج 2981218218288022 5153

   مستجد ىهند عبد العزيز محمود المهد 2981218208288986 5151

   مستجد هند عزيز عوض محمد صالح 2981218218288921 5151

   مستجد هند محمد احمد احمد الكواتيحى 2981218218288982 5151

   مستجد يارا ابراهيم مصطفى عبد العليم العليمى 2981218218288929 5155

   مستجد جاهى عبد الواحد ابو النم حسن مصطفين حاتسميا 2981218218288020 5157

   مستجد ياسمين محمود محمد الوحيشى 2981218218288060 5156

   مستجد يمنى احمد كمال ابراهيم الجماجمونى 2981218218288622 5151

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ضيمبع الريبعلم االجت -املادة:              الرابعتالفرقت  طالباث حضوركشف 

  م0200-0202للعام اجلامعى  - الثانيي ريب الرياضى( الفصل الدراسالتد )شعبت
 (20جلنت) 

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد اسراء السيد محمد سالم 3711311311311161 5193

   مستجد نمء صالح عبده غامااس 3711311311311175 5191

   مستجد اسماء عاطف على محمد نصار 3711311311311511 5191

   مستجد االء بهاء هاشم محفوظ الدفراوى 3711311361311311 5191

   مستجد المروة نصر محمد مغازى عبدالبر 3711311311311117 5195

   مستجد مامانى فاكر دسوقى الحسينى سال 3711311311311113 5197

   مستجد د الحميد محمد سالمامنيه فوزى عب 3711311311311115 5196

   مستجد امنيه محمد فتحى مزيد محمد السيد 3711311311311511 5191

   مستجد اميره التابعى حافظ عبدالسالم عتمان 3711311311311711 5199

   مستجد سيداميره سالمه عبد المنعم محمود ال 3711311311311713 5111

   مستجد عبدالغفار عبد الحميد صالحاميره محمد  3711311311311711 5113

   مستجد اميمه السعيد سليمان سليمان السيد 3711311311311711 5111

   مستجد ايات عادل محمد محمد بسيونى 3711311311311571 5111

   مستجد ايمان السيد ابراهيم منصور مناع 3711311311311111 5111

   مستجد العزيز يونس شرشرايمان رمضان عبد 3711311311311711 5115

   مستجد ايمان سعد عبد الكريم عثمان الصعيدى 3711311311311119 5117

   مستجد ايناس اشرف الشحات السواق 3711311311311113 5116

   مستجد ايه احمد فرج محمد حسن 3711311311311716 5111

   مستجد دالروف محمد مجاهدعب ايه 3711311311311111 5119

   مستجد بسمه سمير سالم حربى 3711311311311191 5131

   مستجد بسنت نشات محمود احمد سليم 3711311311311117 5133

   مستجد بسنت وحيد السعيد مصطفى الحفناوى 3711311311311595 5131

   دمستج محمد سليمانتغريد عماد محمود  3711311361311119 5131

   مستجد ن عبد الجواد عبد الجواد السيد كرسونحني 3711311311311115 5131

   مستجد خلود عصام رشاد بسيونى الوكيل 3711311311311115 5135

   مستجد داليا محمد محمد احمد حرفوش 3711311311311176 5137

   دمستج دينا سعد خطاب المالح 3711311311311116 5136

   مستجد غازىرنا خالد غازى غنيم  3711311311311711 5131

   مستجد روان احمد رمضان السيد سليمان 3711311311311717 5139

   مستجد زيدسنين ابو اليروضة مصطفى ح 3711311311311116 5111

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 علم االجتمبع الريبضي -املادة:                الرابعت الفرقت  حضور طالباثكشف 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - دراسي الثانيالفصل ال يب الرياضى()شعبت التدر
 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد روضه احمد حسين صديق 3711311311311117 5113

   مستجد رحمن السعدنىزهراء كمال عبد الجليل عبد ال 3711311311311191 5111

   مستجد ياض بدر رياض بدرساره ر 3711311311311517 5111

   مستجد مساره نجاح ابراهيم محمد عبد الرحي 3711311311311151 5111

   مستجد سالى السعداوى محمود السعداوى 3711311311311111 5115

   مستجد ارىساندى سمير رشاد عبد الموجود االنص 3711311311311155 5117

   مستجد محمد ابو حليمهسلمى محمد احمد  3711311311311716 5116

   مستجد سمر السيد متولى عبد الجليل 3711311311311736 5111

   مستجد سمر عالء الدين عبدالعزيز عبد المجيد حنيش 3711311311311157 5119

   مستجد سهيله الشحات صالح محمد الشامى 3711311311311195 5111

   مستجد احمد فرجشاهنده الحسينى بكر  3711311311311711 5113

   مستجد شروق فضل حسن عيد حسن 3711311311311116 5111

   مستجد شيرين عبدالعزيز احمد الجوهرى 3711311311311711 5111

   مستجد شيماء احمد عبد العزيز احمد الشربينى 3711311311311739 5111

   مستجد د توفيق عفيفىشرف محمشيماء ا 3711311311311735 5115

   مستجد شيماء عادل محمد طلبه عيسى 3711311311311167 5117

   مستجد  محمد عبد المقصود بسيونى عشماوىالع 3711311311311717 5116

   مستجد فيفيان صبرى سليمان حنا 3711311311311161 5111

   مستجد بسيونى مرجان زى جوهرلبنى فو 3711311311311151 5119

   مستجد مريم عبد هللا ابراهيم حجازى محمد 3711311371311313 5111

   مستجد ىة حجازى الرفاعمنار محمد سالم 3711311311311199 5113

   مستجد منار محمد محمد محمود غلوش 3711311311311757 5111

   مستجد ى الجناينىمنار ياسر ابراهيم مصطف 3711311311311563 5111

   مستجد على محمد رضوان ندا محمد 3711311311311511 5111

   مستجد نهاد محمود محمد شحاته موسى 3711311311311161 5115

   مستجد نهال السيد عبدالمجيد قمبر 3711311311311111 5117

   مستجد هاجر السيد عبدالسالم خالد 3711311311311115 5116

   مستجد محمد ناصف ار فتحىهاله عم 3711311311311561 5111

   مستجد هانم عاطف اسماعيل شهاب الدين 3711311311311111 5119

   مستجد ير كمال السيد على سالمهده 3711311311311551 5151

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 علم االجتمبع الريبضي -املادة:                الرابعتالفرقت  حضور طالباثكشف 

 م0200-0202امعى ام اجلللع - فصل الدراسي الثاني)شعبت التدريب الرياضى( ال
 (23جلنت)

 االســـــــــــــن الكــودىالرقن  م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد هدير محمد محمد عبد القادر دراج 2981218218288022 5153

   جدمست هند عبد العزيز محمود المهدى 2981218208288986 5151

   جدمست هند عزيز عوض محمد صالح 2981218218288921 5151

   مستجد حىهند محمد احمد احمد الكواتي 2981218218288982 5151

   مستجد يارا ابراهيم مصطفى عبد العليم العليمى 2981218218288929 5155

   تجدسم ياسمين حاتم حسن مصطفى عبد الواحد ابو النجاه 2981218218288020 5157

   مستجد ىياسمين محمود محمد الوحيش 2981218218288060 5156

   مستجد م الجماجمونىيمنى احمد كمال ابراهي 2981218218288622 5151

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 مببدئ تذريب النبشئين -املادة:              الرابعتالفرقت  طالباث حضوركشف 

  م0200-0202للعام اجلامعى  - نيالثا)شعبت التدريب الرياضى( الفصل الدراسي 
 (20جلنت)

 ــــــناالســـــــ الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 الطبلتتوقيع 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد اسراء السيد محمد سالم 3711311311311161 5193

   مستجد اسماء صالح عبده غانم 3711311311311175 5191

   مستجد ء عاطف على محمد نصارمااس 3711311311311511 5191

   دمستج هاء هاشم محفوظ الدفراوىاالء ب 3711311361311311 5191

   مستجد المروة نصر محمد مغازى عبدالبر 3711311311311117 5195

   مستجد امانى فاكر دسوقى الحسينى سالم 3711311311311113 5197

   مستجد يد محمد سالمامنيه فوزى عبد الحم 3711311311311115 5196

   مستجد مزيد محمد السيدامنيه محمد فتحى  3711311311311511 5191

   مستجد اميره التابعى حافظ عبدالسالم عتمان 3711311311311711 5199

   مستجد اميره سالمه عبد المنعم محمود السيد 3711311311311713 5111

   مستجد لحفار عبد الحميد صااميره محمد عبدالغ 3711311311311711 5113

   دمستج عيد سليمان سليمان السيداميمه الس 3711311311311711 5111

   مستجد ايات عادل محمد محمد بسيونى 3711311311311571 5111

   مستجد ايمان السيد ابراهيم منصور مناع 3711311311311111 5111

   مستجد يونس شرشر ايمان رمضان عبدالعزيز 3711311311311711 5115

   مستجد يم عثمان الصعيدىايمان سعد عبد الكر 3711311311311119 5117

   مستجد ايناس اشرف الشحات السواق 3711311311311113 5116

   مستجد ايه احمد فرج محمد حسن 3711311311311716 5111

   مستجد ايه عبدالروف محمد مجاهد 3711311311311111 5119

   مستجد حربى بسمه سمير سالم 3711311311311191 5131

   مستجد سليمبسنت نشات محمود احمد  3711311311311117 5133

   مستجد بسنت وحيد السعيد مصطفى الحفناوى 3711311311311595 5131

   مستجد تغريد عماد محمود محمد سليمان 3711311361311119 5131

   مستجد د الجواد السيد كرسونالجواد عبحنين عبد  3711311311311115 5131

   مستجد لخلود عصام رشاد بسيونى الوكي 3711311311311115 5135

   مستجد داليا محمد محمد احمد حرفوش 3711311311311176 5137

   مستجد دينا سعد خطاب المالح 3711311311311116 5136

   تجدسم رنا خالد غازى غنيم غازى 3711311311311711 5131

   ستجدم روان احمد رمضان السيد سليمان 3711311311311717 5139

   مستجد روضة مصطفى حسنين ابو اليزيد 3711311311311116 5111

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 مببدئ تذريب النبشئين -املادة:        الرابعت الفرقت  حضور طالباثكشف 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعبت التدريب الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (22جلنت)

 ــــــــناالســـــ الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

الطبلت توقيع 

 بلحضورث

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد روضه احمد حسين صديق 3711311311311117 5113

   مستجد زهراء كمال عبد الجليل عبد الرحمن السعدنى 3711311311311191 5111

   مستجد ر رياض بدرساره رياض بد 3711311311311517 5111

   مستجد الرحيم محمد عبدساره نجاح ابراهيم  3711311311311151 5111

   مستجد سالى السعداوى محمود السعداوى 3711311311311111 5115

   مستجد ساندى سمير رشاد عبد الموجود االنصارى 3711311311311155 5117

   مستجد بو حليمهسلمى محمد احمد محمد ا 3711311311311716 5116

   تجدسم الجليلسمر السيد متولى عبد  3711311311311736 5111

   مستجد سمر عالء الدين عبدالعزيز عبد المجيد حنيش 3711311311311157 5119

   مستجد سهيله الشحات صالح محمد الشامى 3711311311311195 5111

   مستجد رجشاهنده الحسينى بكر احمد ف 3711311311311711 5113

   مستجد شروق فضل حسن عيد حسن 3711311311311116 5111

   مستجد شيرين عبدالعزيز احمد الجوهرى 3711311311311711 5111

   مستجد شيماء احمد عبد العزيز احمد الشربينى 3711311311311739 5111

   مستجد شيماء اشرف محمد توفيق عفيفى 3711311311311735 5115

   مستجد د طلبه عيسىشيماء عادل محم 3711311311311167 5117

   مستجد عال محمد عبد المقصود بسيونى عشماوى 3711311311311717 5116

   مستجد فيفيان صبرى سليمان حنا 3711311311311161 5111

   مستجد لبنى فوزى جوهر بسيونى مرجان 3711311311311151 5119

   تجدسم هللا ابراهيم حجازى محمد عبد مريم 3711311371311313 5111

   مستجد حجازى الرفاعىد سالمة منار محم 3711311311311199 5113

   مستجد منار محمد محمد محمود غلوش 3711311311311757 5111

   مستجد منار ياسر ابراهيم مصطفى الجناينى 3711311311311563 5111

   مستجد حمد رضوانندا محمد على م 3711311311311511 5111

   مستجد ته موسىنهاد محمود محمد شحا 3711311311311161 5115

   مستجد نهال السيد عبدالمجيد قمبر 3711311311311111 5117

   مستجد هاجر السيد عبدالسالم خالد 3711311311311115 5116

   مستجد هاله عمار فتحى محمد ناصف 3711311311311561 5111

   مستجد شهاب الدين هانم عاطف اسماعيل 3711311311311111 5119

   مستجد هدير كمال السيد على سالمه 3711311311311551 5151

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 مببدئ تذريب النبشئين -املادة:           الرابعتالفرقت  حضور طالباثكشف 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعبت التدريب الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (23جلنت)

 االســـــــــــــن دىالرقن الكــو م
حبلـة 

 قيــدال

ت توقيع الطبل

 ثبلحضور

يع الطبلت توق

 ثبالنصراف

   مستجد هدير محمد محمد عبد القادر دراج 2981218218288022 5153

   مستجد هند عبد العزيز محمود المهدى 2981218208288986 5151

   مستجد هند عزيز عوض محمد صالح 2981218218288921 5151

   مستجد يحىمد الكواتاحمد اح هند محمد 2981218218288982 5151

   مستجد يارا ابراهيم مصطفى عبد العليم العليمى 2981218218288929 5155

   مستجد ياسمين حاتم حسن مصطفى عبد الواحد ابو النجاه 2981218218288020 5157

   دمستج ياسمين محمود محمد الوحيشى 2981218218288060 5156

   مستجد يم الجماجمونىحمد كمال ابراهى ايمن 2981218218288622 5151

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طرق ادارة المنبفسبث الريبضيت -:املادة         الرابعت الفرقت  طالباث حضوركشف                          

  م0200-0202اجلامعى للعام  - الثاني)شعبت التدريب الرياضى( الفصل الدراسي                        
 (20جلنت)

 االســـــــــــــن كــودىرقن الال م
ة حبلـ

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد اسراء السيد محمد سالم 3711311311311161 5193

   مستجد اسماء صالح عبده غانم 3711311311311175 5191

   مستجد محمد نصار اسماء عاطف على 3711311311311511 5191

   مستجد وظ الدفراوىاالء بهاء هاشم محف 3711311361311311 5191

   مستجد المروة نصر محمد مغازى عبدالبر 3711311311311117 5195

   مستجد امانى فاكر دسوقى الحسينى سالم 3711311311311113 5197

   مستجد امنيه فوزى عبد الحميد محمد سالم 3711311311311115 5196

   مستجد سيدامنيه محمد فتحى مزيد محمد ال 3711311311311511 5191

   مستجد اميره التابعى حافظ عبدالسالم عتمان 3711311311311711 5199

   مستجد اميره سالمه عبد المنعم محمود السيد 3711311311311713 5111

   مستجد يد صالحاميره محمد عبدالغفار عبد الحم 3711311311311711 5113

   مستجد ليمان السيداميمه السعيد سليمان س 3711311311311711 5111

   مستجد ايات عادل محمد محمد بسيونى 3711311311311571 5111

   مستجد ايمان السيد ابراهيم منصور مناع 3711311311311111 5111

   تجدسم ايمان رمضان عبدالعزيز يونس شرشر 3711311311311711 5115

   مستجد عيدىايمان سعد عبد الكريم عثمان الص 3711311311311119 5117

   مستجد ايناس اشرف الشحات السواق 3711311311311113 5116

   مستجد ايه احمد فرج محمد حسن 3711311311311716 5111

   مستجد ايه عبدالروف محمد مجاهد 3711311311311111 5119

   مستجد ىبسمه سمير سالم حرب 3711311311311191 5131

   مستجد نشات محمود احمد سليمبسنت  3711311311311117 5133

   مستجد بسنت وحيد السعيد مصطفى الحفناوى 3711311311311595 5131

   مستجد تغريد عماد محمود محمد سليمان 3711311361311119 5131

   دمستج لجواد السيد كرسونحنين عبد الجواد عبد ا 3711311311311115 5131

   مستجد شاد بسيونى الوكيلخلود عصام ر 3711311311311115 5135

   مستجد داليا محمد محمد احمد حرفوش 3711311311311176 5137

   مستجد دينا سعد خطاب المالح 3711311311311116 5136

   مستجد رنا خالد غازى غنيم غازى 3711311311311711 5131

   مستجد يمانضان السيد سلاحمد رم روان 3711311311311717 5139

   مستجد روضة مصطفى حسنين ابو اليزيد 3711311311311116 5111

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 طرق ادارة المنبفسبث الريبضيت -:املادة                 الرابعتالفرقت  حضور طالباثكشف                                  

  م0200-0202للعام اجلامعى  - لدراسي الثانياضى( الفصل الري)شعبت التدريب ا                       
 (22جلنت)

 االســـــــــــــن لرقن الكــودىا م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد روضه احمد حسين صديق 3711311311311117 5113

   مستجد ن السعدنىالرحم زهراء كمال عبد الجليل عبد 3711311311311191 5111

   مستجد بدرساره رياض بدر رياض  3711311311311517 5111

   مستجد ساره نجاح ابراهيم محمد عبد الرحيم 3711311311311151 5111

   مستجد سالى السعداوى محمود السعداوى 3711311311311111 5115

   مستجد نصارىساندى سمير رشاد عبد الموجود اال 3711311311311155 5117

   مستجد هسلمى محمد احمد محمد ابو حليم 3711311311311716 5116

   مستجد سمر السيد متولى عبد الجليل 3711311311311736 5111

   مستجد سمر عالء الدين عبدالعزيز عبد المجيد حنيش 3711311311311157 5119

   مستجد مىسهيله الشحات صالح محمد الشا 3711311311311195 5111

   دمستج هنده الحسينى بكر احمد فرجشا 3711311311311711 5113

   مستجد شروق فضل حسن عيد حسن 3711311311311116 5111

   مستجد شيرين عبدالعزيز احمد الجوهرى 3711311311311711 5111

   مستجد احمد الشربينى شيماء احمد عبد العزيز 3711311311311739 5111

   مستجد ق عفيفىشيماء اشرف محمد توفي 3711311311311735 5115

   مستجد شيماء عادل محمد طلبه عيسى 3711311311311167 5117

   مستجد عال محمد عبد المقصود بسيونى عشماوى 3711311311311717 5116

   مستجد فيفيان صبرى سليمان حنا 3711311311311161 5111

   مستجد فوزى جوهر بسيونى مرجان لبنى 3711311311311151 5119

   مستجد  ابراهيم حجازى محمدمريم عبد هللا 3711311371311313 5111

   مستجد منار محمد سالمة حجازى الرفاعى 3711311311311199 5113

   مستجد منار محمد محمد محمود غلوش 3711311311311757 5111

   مستجد صطفى الجناينىمنار ياسر ابراهيم م 3711311311311563 5111

   مستجد انندا محمد على محمد رضو 3711311311311511 5111

   مستجد نهاد محمود محمد شحاته موسى 3711311311311161 5115

   مستجد نهال السيد عبدالمجيد قمبر 3711311311311111 5117

   مستجد عبدالسالم خالدهاجر السيد  3711311311311115 5116

   مستجد ناصفهاله عمار فتحى محمد  3711311311311561 5111

   مستجد هانم عاطف اسماعيل شهاب الدين 3711311311311111 5119

   مستجد هدير كمال السيد على سالمه 3711311311311551 5151

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ث الريبضيتطرق ادارة المنبفسب -:املادةالرابعت الفرقت  حضور طالباثكشف                            

  م0200-0202للعام اجلامعى  - ي الثانيالتدريب الرياضى( الفصل الدراس )شعبت                       
 (23جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ر دراجحمد محمد عبد القادهدير م 2981218218288022 5153

   مستجد عزيز محمود المهدىهند عبد ال 2981218208288986 5151

   مستجد هند عزيز عوض محمد صالح 2981218218288921 5151

   مستجد هند محمد احمد احمد الكواتيحى 2981218218288982 5151

   مستجد يم العليمىيارا ابراهيم مصطفى عبد العل 2981218218288929 5155

   مستجد د الواحد ابو النجاهياسمين حاتم حسن مصطفى عب 2981218218288020 5157

   مستجد ياسمين محمود محمد الوحيشى 2981218218288060 5156

   مستجد يمنى احمد كمال ابراهيم الجماجمونى 2981218218288622 5151

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 تخطيط برامج التذريب -:املادة                الرابعتالفرقت  طالباث حضوركشف 

  م0200-0202لعام اجلامعى ل - الثاني)شعبت التدريب الرياضى( الفصل الدراسي 
 (20جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
ة حبلـ

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد حمد سالماسراء السيد م 3711311311311161 5193

   مستجد اسماء صالح عبده غانم 3711311311311175 5191

   مستجد طف على محمد نصاراسماء عا 3711311311311511 5191

   مستجد وظ الدفراوىاالء بهاء هاشم محف 3711311361311311 5191

   مستجد المروة نصر محمد مغازى عبدالبر 3711311311311117 5195

   مستجد امانى فاكر دسوقى الحسينى سالم 3711311311311113 5197

   مستجد د سالمامنيه فوزى عبد الحميد محم 3711311311311115 5196

   مستجد سيدامنيه محمد فتحى مزيد محمد ال 3711311311311511 5191

   مستجد اميره التابعى حافظ عبدالسالم عتمان 3711311311311711 5199

   مستجد اميره سالمه عبد المنعم محمود السيد 3711311311311713 5111

   مستجد د الحميد صالحاميره محمد عبدالغفار عب 3711311311311711 5113

   مستجد ليمان السيداميمه السعيد سليمان س 3711311311311711 5111

   مستجد ايات عادل محمد محمد بسيونى 3711311311311571 5111

   مستجد ايمان السيد ابراهيم منصور مناع 3711311311311111 5111

   مستجد شرشرايمان رمضان عبدالعزيز يونس  3711311311311711 5115

   مستجد عيدىايمان سعد عبد الكريم عثمان الص 3711311311311119 5117

   مستجد ايناس اشرف الشحات السواق 3711311311311113 5116

   مستجد ايه احمد فرج محمد حسن 3711311311311716 5111

   مستجد ايه عبدالروف محمد مجاهد 3711311311311111 5119

   مستجد بسمه سمير سالم حربى 3711311311311191 5131

   مستجد نشات محمود احمد سليمبسنت  3711311311311117 5133

   مستجد بسنت وحيد السعيد مصطفى الحفناوى 3711311311311595 5131

   مستجد تغريد عماد محمود محمد سليمان 3711311361311119 5131

   مستجد عبد الجواد السيد كرسون حنين عبد الجواد 3711311311311115 5131

   مستجد شاد بسيونى الوكيلخلود عصام ر 3711311311311115 5135

   مستجد داليا محمد محمد احمد حرفوش 3711311311311176 5137

   مستجد دينا سعد خطاب المالح 3711311311311116 5136

   مستجد رنا خالد غازى غنيم غازى 3711311311311711 5131

   مستجد روان احمد رمضان السيد سليمان 3711311311311717 5139

   مستجد سنين ابو اليزيدروضة مصطفى ح 3711311311311116 5111

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 تخطيط برامج التذريب -:املادة               الرابعتالفرقت  حضور طالباثكشف 

  م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعبت التدريب الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ورثبلحض

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد صديقروضه احمد حسين  3711311311311117 5113

   مستجد زهراء كمال عبد الجليل عبد الرحمن السعدنى 3711311311311191 5111

   مستجد بدر ساره رياض بدر رياض 3711311311311517 5111

   مستجد حيمساره نجاح ابراهيم محمد عبد الر 3711311311311151 5111

   مستجد سالى السعداوى محمود السعداوى 3711311311311111 5115

   مستجد ساندى سمير رشاد عبد الموجود االنصارى 3711311311311155 5117

   مستجد مهسلمى محمد احمد محمد ابو حلي 3711311311311716 5116

   مستجد سمر السيد متولى عبد الجليل 3711311311311736 5111

   مستجد يشعالء الدين عبدالعزيز عبد المجيد حنسمر  3711311311311157 5119

   مستجد سهيله الشحات صالح محمد الشامى 3711311311311195 5111

   جدمست شاهنده الحسينى بكر احمد فرج 3711311311311711 5113

   مستجد شروق فضل حسن عيد حسن 3711311311311116 5111

   مستجد احمد الجوهرىشيرين عبدالعزيز  3711311311311711 5111

   مستجد شيماء احمد عبد العزيز احمد الشربينى 3711311311311739 5111

   مستجد شيماء اشرف محمد توفيق عفيفى 3711311311311735 5115

   مستجد شيماء عادل محمد طلبه عيسى 3711311311311167 5117

   مستجد شماوىعال محمد عبد المقصود بسيونى ع 3711311311311717 5116

   مستجد فيفيان صبرى سليمان حنا 3711311311311161 5111

   مستجد لبنى فوزى جوهر بسيونى مرجان 3711311311311151 5119

   مستجد  ابراهيم حجازى محمدمريم عبد هللا 3711311371311313 5111

   مستجد مة حجازى الرفاعىمنار محمد سال 3711311311311199 5113

   مستجد محمود غلوشمنار محمد محمد  3711311311311757 5111

   مستجد منار ياسر ابراهيم مصطفى الجناينى 3711311311311563 5111

   مستجد وانندا محمد على محمد رض 3711311311311511 5111

   دمستج نهاد محمود محمد شحاته موسى 3711311311311161 5115

   مستجد ل السيد عبدالمجيد قمبرنها 3711311311311111 5117

   مستجد هاجر السيد عبدالسالم خالد 3711311311311115 5116

   مستجد هاله عمار فتحى محمد ناصف 3711311311311561 5111

   مستجد هانم عاطف اسماعيل شهاب الدين 3711311311311111 5119

   جدمست هدير كمال السيد على سالمه 3711311311311551 5151

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 تخطيط برامج التذريب -:املادة               لرابعتاالفرقت  حضور طالباثكشف 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعبت التدريب الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (23جلنت) 

 ـــــــــــــناالس الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 نصرافثبال

   مستجد د محمد عبد القادر دراجهدير محم 2981218218288022 5153

   مستجد هند عبد العزيز محمود المهدى 2981218208288986 5151

   مستجد هند عزيز عوض محمد صالح 2981218218288921 5151

   مستجد هند محمد احمد احمد الكواتيحى 2981218218288982 5151

   مستجد العليمى د العليميارا ابراهيم مصطفى عب 2981218218288929 5155

   مستجد ياسمين حاتم حسن مصطفى عبد الواحد ابو النجاه 2981218218288020 5157

   مستجد ياسمين محمود محمد الوحيشى 2981218218288060 5156

   مستجد يمنى احمد كمال ابراهيم الجماجمونى 2981218218288622 5151

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الحبسب االلــــــــــي -:املادة       الرابعت فرقت ال طالباث حضوركشف 

  م0200-0202للعام اجلامعى  - الثاني)شعبت التدريب الرياضى( الفصل الدراسي 
 (20جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
ة حبلـ

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد لمالسيد محمد سااسراء  3711311311311161 5193

   مستجد اسماء صالح عبده غانم 3711311311311175 5191

   مستجد اسماء عاطف على محمد نصار 3711311311311511 5191

   مستجد وظ الدفراوىاالء بهاء هاشم محف 3711311361311311 5191

   مستجد بدالبرالمروة نصر محمد مغازى ع 3711311311311117 5195

   مستجد امانى فاكر دسوقى الحسينى سالم 3711311311311113 5197

   مستجد امنيه فوزى عبد الحميد محمد سالم 3711311311311115 5196

   مستجد سيدامنيه محمد فتحى مزيد محمد ال 3711311311311511 5191

   مستجد ماناميره التابعى حافظ عبدالسالم عت 3711311311311711 5199

   مستجد اميره سالمه عبد المنعم محمود السيد 3711311311311713 5111

   مستجد اميره محمد عبدالغفار عبد الحميد صالح 3711311311311711 5113

   مستجد ليمان السيداميمه السعيد سليمان س 3711311311311711 5111

   مستجد ونىايات عادل محمد محمد بسي 3711311311311571 5111

   مستجد ايمان السيد ابراهيم منصور مناع 3711311311311111 5111

   مستجد ايمان رمضان عبدالعزيز يونس شرشر 3711311311311711 5115

   مستجد عيدىايمان سعد عبد الكريم عثمان الص 3711311311311119 5117

   مستجد ايناس اشرف الشحات السواق 3711311311311113 5116

   مستجد احمد فرج محمد حسنايه  3711311311311716 5111

   مستجد ايه عبدالروف محمد مجاهد 3711311311311111 5119

   مستجد بسمه سمير سالم حربى 3711311311311191 5131

   مستجد نشات محمود احمد سليمبسنت  3711311311311117 5133

   مستجد يد مصطفى الحفناوىبسنت وحيد السع 3711311311311595 5131

   مستجد تغريد عماد محمود محمد سليمان 3711311361311119 5131

   مستجد حنين عبد الجواد عبد الجواد السيد كرسون 3711311311311115 5131

   مستجد شاد بسيونى الوكيلخلود عصام ر 3711311311311115 5135

   مستجد حمد حرفوشداليا محمد محمد ا 3711311311311176 5137

   مستجد دينا سعد خطاب المالح 3711311311311116 5136

   مستجد رنا خالد غازى غنيم غازى 3711311311311711 5131

   مستجد روان احمد رمضان السيد سليمان 3711311311311717 5139

   مستجد روضة مصطفى حسنين ابو اليزيد 3711311311311116 5111

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الحبسب االلــــــــــي -:املادة         لرابعت االفرقت  الباثطحضور كشف 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعبت التدريب الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 حضورثبل

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد صديقسين روضه احمد ح 3711311311311117 5113

   مستجد زهراء كمال عبد الجليل عبد الرحمن السعدنى 3711311311311191 5111

   مستجد ساره رياض بدر رياض بدر 3711311311311517 5111

   مستجد لرحيمساره نجاح ابراهيم محمد عبد ا 3711311311311151 5111

   مستجد اوىسالى السعداوى محمود السعد 3711311311311111 5115

   مستجد ساندى سمير رشاد عبد الموجود االنصارى 3711311311311155 5117

   مستجد سلمى محمد احمد محمد ابو حليمه 3711311311311716 5116

   جدمست سمر السيد متولى عبد الجليل 3711311311311736 5111

   مستجد يشد حنسمر عالء الدين عبدالعزيز عبد المجي 3711311311311157 5119

   مستجد سهيله الشحات صالح محمد الشامى 3711311311311195 5111

   مستجد شاهنده الحسينى بكر احمد فرج 3711311311311711 5113

   مستجد شروق فضل حسن عيد حسن 3711311311311116 5111

   مستجد شيرين عبدالعزيز احمد الجوهرى 3711311311311711 5111

   مستجد ز احمد الشربينىشيماء احمد عبد العزي 3711311311311739 5111

   مستجد شيماء اشرف محمد توفيق عفيفى 3711311311311735 5115

   مستجد شيماء عادل محمد طلبه عيسى 3711311311311167 5117

   مستجد عال محمد عبد المقصود بسيونى عشماوى 3711311311311717 5116

   دمستج فيفيان صبرى سليمان حنا 3711311311311161 5111

   مستجد لبنى فوزى جوهر بسيونى مرجان 3711311311311151 5119

   مستجد مريم عبد هللا ابراهيم حجازى محمد 3711311371311313 5111

   مستجد سالمة حجازى الرفاعىمنار محمد  3711311311311199 5113

   مستجد محمود غلوشحمد منار محمد م 3711311311311757 5111

   مستجد منار ياسر ابراهيم مصطفى الجناينى 3711311311311563 5111

   مستجد ندا محمد على محمد رضوان 3711311311311511 5111

   تجدمس نهاد محمود محمد شحاته موسى 3711311311311161 5115

   مستجد نهال السيد عبدالمجيد قمبر 3711311311311111 5117

   مستجد عبدالسالم خالد هاجر السيد 3711311311311115 5116

   مستجد هاله عمار فتحى محمد ناصف 3711311311311561 5111

   مستجد هانم عاطف اسماعيل شهاب الدين 3711311311311111 5119

   مستجد هدير كمال السيد على سالمه 3711311311311551 5151

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــالريبضية ــة الترثيـــكلي

 والطــالةشئـون التعليــــن 
 

 /المالحظتوقيع   )              ( -:  عدد الحضور

 )              (     -: عدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ــــيالحبسب االلــــــ -:املادة           بعت الراقت الفر طالباثحضور كشف 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعبت التدريب الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (23جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

 توقيع الطبلت

 ثبالنصراف

   ستجدم محمد محمد عبد القادر دراجهدير  2981218218288022 5153

   مستجد هند عبد العزيز محمود المهدى 2981218208288986 5151

   مستجد هند عزيز عوض محمد صالح 2981218218288921 5151

   مستجد هند محمد احمد احمد الكواتيحى 2981218218288982 5151

   مستجد ليم العليمىيارا ابراهيم مصطفى عبد الع 2981218218288929 5155

   مستجد ن مصطفى عبد الواحد ابو النجاهياسمين حاتم حس 2981218218288020 5157

   مستجد ياسمين محمود محمد الوحيشى 2981218218288060 5156

   مستجد يمنى احمد كمال ابراهيم الجماجمونى 2981218218288622 5151

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرٌبضىعلن االجتوبع  -املادة:       الرابعت(الفرقت  طالباث حضور كشف                

  م0200-0202للعام اجلامعى  -لثاني)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي ا                           
 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

ت بلطتوقيع ال

 ثبالنصراف

   مستجد ابتسام ابو اليزيد السيد بسيونى عبد هللا خضر 2281218218288061 0505

   مستجد ابتسام عطيه عبدهللا عطيه 2281218218288621 0505

   مستجد اسراء احمد السيد احمد السيد كنانى 2281218218288161 0505

   مستجد بىصالبيلى القاسامه اسراء  2281218218288618 0505

   مستجد اسراء السيد ابراهيم محمد دار 2281218218288212 0505

   مستجد اسراء السيد محمد على صالح 2281218218288612 0500

   مستجد اسراء المتولى محمود المتولى على 2281218218288108 0505

   تجدسم اسراء شحاته محمود نعامه 2281218218288000 0505

   مستجد اسراء عبد الستار عزائم محمد عبدالمجيد 2281218218288111 0505

   مستجد اسراء عطية فرج يوسف ادريس 2281218218288180 0500

   مستجد اسراء ماجدى عبدالحميد حسن ابو زيد 2281218218288662 0555

   جدمست اسراء محمد احمد الشرنوبى الجلمة 2281218218288162 0555

   مستجد اسراء محمود سعد عبدالمطلب هالل 2281218218288022 0555

   مستجد اسراء ممدوح مصطفى محمد كنفاش 2281218218288201 0555

   مستجد اسراء وجيه حسين احمد حسين 2281218218288110 0555

   مستجد اسراء يوسف نعيم امين اسماعيل 2281218218288262 0550

   مستجد عبدهللا محمود جودها رض اسماء 2281218218288661 0555

   مستجد اسماء هانى محمد عبدالرحمن حافظ عبيد 2281218218288161 0555

   مستجد االء على على غندور الشربينى 2281218218288011 0555

   مستجد االء مرشدى محمد طه حمام 2281218218288060 0550

   مستجد دهعبر ومحمد قطب منصماء الشي 2281218218288661 0555

   مستجد امانى احمد حسين احمد عوض 2281218218288121 0555

   مستجد امانى احمد كامل عبدالسالم عطيه 2281218268288161 0555

   مستجد امانى خميس محمد بكرى القصاص 2281218218288022 0555

   مستجد امانى سعد احمد على غريب 2281218218288011 0555

   مستجد امانى محمد فضل حسين سلطان 2281218218288260 0550

   مستجد امل محمد عبد المقصود حمد محمد 2281218218288022 0555

   مستجد امنيه السعيد بسيونى طه سعد 2281218218288111 0555

   مستجد امنيه محروس ثابت عبدالبارى سويفى 2281218218288101 0555

   مستجد حسنى احمدعبد العزيز المليطىة يرما 2281218218288121 0550



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرٌبضىعلن االجتوبع  -املادة:       الرابعت( الفرقت  طالباث حضور كشف                        

  م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           

 (02) جلنت

 ـــنـــــاالســـــ الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد اميرة عبدالقادر احمد عبدالقادر 2281218218288611 0555

   مستجد اميره السعيد الشريف محمد ابراهيم 2281218218288211 0555

   مستجد اهيم محمد صبحالد ابراميره خ 2281218218288202 0555

   مستجد اميره مسعد احمد محمد القصاص 2281218218288018 0555

   مستجد اميمه حسين عبدالعزيز حسين 2281218218288011 0555

   مستجد ايات مصطفى حسن داود 2281218218288121 0550

   مستجد اية عبد العاطى راضى العسيلى 2281218218288021 0555

   مستجد مر محمد مصباحع يمهايمان ابرا 2281218218288182 0555

   مستجد ايمان احمد عبدهللا جاد عبد هللا 2281218218288116 0555

   مستجد ايمان محمد محمود عبد المعطى الفحار 2281218218288002 0550

   مستجد ايمان مختار ابوالعنين محمد ابو العنين 2281218268288112 0555

   مستجد ليمان حسن المغربىس ودعايمان مس 2281218218288261 0555

   مستجد ايمان ياسر ابو العال محمد ابو العال 2281218218288280 0555

   مستجد ايه حسين ابراهيم على رفاعى 2281218218288126 0555

   مستجد ايه خالد ممدوح السيد جمعه 2281218218288221 0555

   مستجد حمد البريدىا يدسايه خيرى عبد العليم  2281218218288011 0550

   مستجد ايه عطا عبد المنعم مرسى عطا 2281218218288012 0555

   مستجد ايه عيد عطيه عبدالمجيد مرسال 2281218218288101 0555

   مستجد ايه فاروق السيد كامل الخولى 2281218218288012 0555

   دمستج ايه محمد حامد محمد براغيت 2281218218288016 0550

   مستجد ايه محمد عبد العزيز محمد الحطاوى 2281218218288121 0555

   مستجد بسمه محمد ابو كحيل شهاوى شلبى 2281218218288216 0555

   مستجد بسمه محمدى عبدالوهاب الشربينى 2281218218288116 0555

   مستجد لرازقبراهيم عبدابوسى محمد ا 2281218268288810 0555

   مستجد جهاد محمد عبدالسالم احمد غباشى 2281218268288262 0555

   مستجد حسناء مصطفى محمد عبد الحميد غباشى 2281218218288100 0550

   مستجد حياه محمد عبدالحليم محمد الديب 2281218218288062 0555

   مستجد ل عبده محمدخلود عبد الفتاح كما 2281218218288222 0555

   مستجد خلود محمد مبروك عبدالسالم عرب 2281218218288006 0555

   مستجد خلود ناصر على على السرو 2281218218288011 0550

 
 
 
 

  



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرٌبضىعلن االجتوبع  -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                                    

  م0200-0202للعام اجلامعى  -الدراسي الثانيل فصليت(ا)تدريس الرتبيت الرياض                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد داليا رضا ابراهيم محمد واصل 2281218218288161 5505

   مستجد لعل خزدنيا ابوبكر عبدالسالم اسماعي 2281218218288111 5505

   مستجد دينا السيد عبد الرحمن السيد 2281218268288811 5505

   مستجد دينا عبد الرحمن عبد الرحمن ابو النصرحمد 2281218218288016 5505

   مستجد رانيا احمد الحمادى مروان الدسوقى 2281218218288610 5505

   جدتمس درحاب حامد محمد عبد المجي 2281218218288200 5500

   مستجد رحاب مصطفى عبد الفتاح احمد الصاوى 2281218218288661 5505

   مستجد رحمه حسام ممدوح محمد احمد المصرى 2281218218288168 5505

   مستجد رشا كمال محمد كامل متولى 2281218218288281 5505

   مستجد رضوى رضا ابراهيم على الحالج 2281218218288111 5500

   مستجد رنا ابراهيم عبدالعزيز احمد شاهين 2281218218288121 5555

   مستجد رنا جمعه محمد السعيد ابراهيم 2281218218288018 5555

   مستجد روان السيد بهى الدين السيد على 2281218218288112 5555

   مستجد محمد يوسفوسف محمد روميساء ي 2281218218288021 5555

   مستجد ريم مسعد السيد على السيد 2281218218288662 5555

   مستجد ريهام فتحى احمد احمد الدالى 2281218218288102 5550

   مستجد زينب السعيد محمد محمد صالح 2281218218288112 5555

   مستجد زينب عبدالغنى على جالل 2281218218288061 5555

   مستجد د الغنىعبم يالعلسارة عبد الغنى عبد  2281218218288622 5555

   مستجد سارة عبد الناصر محمد عطيان 2281218218288626 5550

   مستجد ساره خلف هاشم احمد بدوى 2281218208288601 5555

   مستجد ساره محمد حسين ابراهيم عطيه 2281218218288212 5555

   جدتمس رسالى محمود عبد اللطيف سيد احمد الشاع 2281218218288011 5555

   مستجد سحر عاصم ممدوح ابراهيم ابو صقر 2281218218288111 5555

   مستجد سلمى عبدالمنعم حسب النبى 2281218218288211 5555

   مستجد سماح رضا عبد هللا السعدنى 2281218218288010 5550

   مستجد ى اسماعيلعبد الح سمر احمد 2281218218288266 5555

   مستجد شروق محمد محمود على ابو العال 2281218218288006 5555

   مستجد شروق محمود محمد المشالى 2281218218288021 5555

   مستجد صباح احمد حسن محمود ابو زيد 2281218218288012 5550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرٌبضى بعتوجعلن اال -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور فكش                                                

 م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           
 (02جلنت ) 

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 نصرافثبال

   مستجد ىجبى خفاصفاء ابراهيم عبدالن 2281218218288262 0555

   مستجد صفاء عيد عبدالعزيز راشد 2281218218288022 0555

   مستجد صفاء محمود احمد محمدجبر 2281218218288621 0555

   مستجد عزيزه ابراهيم دسوقى احمد البالصى 2281218218288162 0555

   مستجد عال نبيل عبداللطيف حامد جعفر 2281218218288011 0555

   مستجد علياء عادل عبد الرحمن القرضاوى 2281218218288016 0550

   مستجد غاده الششتاوى طه عبدالعظيم طه 2281218268288126 0555

   مستجد فاتن يوسف احمد البرنبالى 2281218218288102 0555

   مستجد لقادرمحمد عبدا فاطمة ماهر 2281218218288061 0555

   مستجد ى الهنداوىعلد مه محطمفا 2281218218288111 0550

   مستجد لبنى الشربينى عبد العزيز عبد الحميد خفاجى 2281218218288112 0505

   مستجد لوزة يوسف يوسف جنيدى 2281218268288280 0505

   مستجد سىمريم مصطفى محمد السيد احمد مو 2281218218288111 0505

   مستجد بطهالعلى ا منار اشرف مصطفى 2281218218288011 0505

   مستجد منار سعيد عبد الباعث محمد عبد هللا 2281218218288008 0505

   مستجد منار عبد النبى عبد المعطى بسيونى حجازى 2281218218288181 0500

   مستجد ه حجرمنار عبدالفتاح محمد محمد عبد 2281218218288012 0505

   مستجد هللاا عط ى احمدمنار محمد عل 2281218218288611 0505

   مستجد منار محمود محمد عطية زغدان 2281218218288218 0505

   مستجد منار مصطفى سعيد غريب ابراهيم 2281218218288080 0500

   مستجد منار مصطفى محمد محمد فراج 2281218218288122 0555

   جدمست منه هللا صبحى سليمان محمود صقر 2281218218288201 0555

   مستجد منى حمدى محمد مصطفى فراج 2281218218288211 0555

   مستجد منى عبد الحميد عبدالحميد ابو عالم 2281218218288216 0555

   مستجد منى عبد الناصر عالم المعداوى محمد 2281218218288611 0555

   مستجد منى مصطفى على عباس شاهين 2281218218288026 0550

   مستجد مها محمد يونس محمد ناصر 2281218218288101 0555

   مستجد مى محمد عبد المطلب محمد ابو على 2281218218288166 0555

   مستجد مياده ابراهيم محمد احمد محمد على موسى 2281218218288661 0555

   مستجد مد عبده عالمجدى محنجوى م 2281218228288266 0550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرٌبضىعلن االجتوبع  -املادة:           الرابعت(الفرقت  طالباث حضور كشف                                               

  م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت

 ثبلحضور

الطبلت ع قيوت

 ثبالنصراف

   مستجد ندا شريف عبدالجليل عبداللطيف مراد 2281218218288221 0555

   مستجد ندى احمد سعد سيد بسطوبسى 2281218218288060 0555

   مستجد ةود بسيونى عمارندى بسيونى محم 2281218218288286 0555

   مستجد ندى راشد عبده شعيشع 2281218218288210 0555

   مستجد ندى سلطان جالل حسين 2281218218288201 0555

   مستجد ندى سيد عبد السميع على عبد الواحد 2281218218288211 0550

   مستجد ندى محمد احمد يوسف يوسف 2281218218288211 0555

   مستجد ندى محمد السيد غنيم 2281218218288061 0555

   مستجد اللطيف المنياوىبدع هيونس عبدى ند 2281218218288216 0555

   مستجد نرمين السعيد حسن شعبان 2281218218288082 0550

   مستجد نرمين ممدوح فتحى عبد الغنى عامر 2281218218288166 0555

   مستجد مخيمرمصطفى محمد نسرين خالد  2281218228288828 0555

   دتجسم لسيد علىنسمه محمد القصبى ا 2281218218288111 0555

   مستجد نهاد عبدالوهاب على ابراهيم محمد 2281218218288018 0555

   مستجد نهاد محمود محمد السيد الدخاخنى 2281218218288218 0555

   مستجد نهله احمد محمود حسن 2281218218288118 0550

   مستجد نهله عبد الرحمن على الحوفى 2281218218288081 0555

   مستجد نهى عبد الواحد عبد الرحمن محمد الحاوى 2281218218288612 0555

   مستجد نهيل هنداوى جالل هنداوى سرحان 2281218218288261 0555

   مستجد نوره السيد صالح فايز 2281218218288061 0550

   مستجد نورهان خالد السيد على احمد سلوع 2281218218288112 0555

   مستجد ه على المغازى الجروهط انهنور 2281218218288062 0555

   مستجد نورهان عبد الغفار عبد الحميد خليل جناح 2281218218288111 0555

   مستجد نورهان محمد عبدالغنى ابوالغيط 2281218218288221 0555

   مستجد نورهان محمد عزت ميمنات 2281218218288261 0555

   مستجد زيز يوسفلعا دوسف عبان ينوره 2281218218288001 0550

   مستجد نيره اشرف محمد احمد عطية 2281218218288261 0555

هاجر السعيد عبد الرحمن عبد القادر  2281218218288112 0555
 القرضاوى

   مستجد

   مستجد عبد العاطى على ماضىسمير هاجر  2281218218288181 0555

   مستجد لعيسوىا مىوابراهيم بيهاجر محمد  2281218218288020 0550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرٌبضىعلن االجتوبع  -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                             

  م0200-0202للعام اجلامعى  -الثاني )تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي                           
 (02جلنت )

 ـــناالســــــــــ دىوالرقن الكــ م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت  توقيع الطبلت ثبلحضور

 ثبالنصراف

   مستجد هاجر محمد ابراهيم محمد المغربى 2281218218288186 0555

   دتجمس هايدى اشرف محمد برهامى الهابط 2281218218288181 0555

   تجدسم دهايدى عبدالباسط عبدالحليم محم 2281218218288226 0555

   مستجد هبه كمال محمد مرشدى 2281218218288061 0555

   مستجد هدير اشرف محمد السيد محمد 2281218218288116 0555

   مستجد هند عبدالحى محمد احمد 2281218218288610 0550

   مستجد محمد احمد حبلص رضا هيام 2281218218288182 0555

   تجدسم يد جاد عبدهلسا اوالء رض 2281218218288612 0555

   مستجد والء هشام فواد محمود الطحان 2281218218288161 0555

   مستجد يارا عبدالعزيز غازى يونس النجار 2281218218288121 0550

   مستجد ديارا محمود على عبدالحميد احم 2281218218288126 0505

   مستجد سنحياسمين جمال ابراهيم محمد  2281218268288118 0505

   مستجد ياسمين حسنى السعيد ابوسكين 2281218218288111 0505

   مستجد ياسمين عبد الفتاح احمد عبد الفتاح 2281218218288128 0505

   مستجد ياسمين محمد مرسى متولى جبر 2281218218288021 0505

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 هببدئ تدرٌب النبشئٍن -املادة:       رابعت( لاقت فرال طالب حضور كشف                               

  م0200-0202للعام اجلامعى  -الثاني)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي                            
 (02جلنت )

 االســـــــــــــن م
حبلـة 

 دالقيــ

توقيع الطبلت 

 روثبلحض

 توقيع الطبلت ثبالنصراف

   مستجد ابتسام ابو اليزيد السيد بسيونى عبد هللا خضر 0505

   مستجد يه عطدهللاعبه يابتسام عط 0505

   مستجد اسراء احمد السيد احمد السيد كنانى 0505

   مستجد اسراء اسامه البيلى القصبى 0505

   مستجد اربراهيم محمد داسراء السيد ا 0505

   مستجد اسراء السيد محمد على صالح 0500

   مستجد اسراء المتولى محمود المتولى على 0505

   مستجد هنعاممود محه تاسراء شحا 0505

   مستجد اسراء عبد الستار عزائم محمد عبدالمجيد 0505

   مستجد اسراء عطية فرج يوسف ادريس 0500

   مستجد د حسن ابو زيدى عبدالحمياسراء ماجد 0555

   مستجد اسراء محمد احمد الشرنوبى الجلمة 0555

   مستجد اسراء محمود سعد عبدالمطلب هالل 0555

   مستجد ح مصطفى محمد كنفاشممدو اسراء 0555

   مستجد اسراء وجيه حسين احمد حسين 0555

   مستجد اسراء يوسف نعيم امين اسماعيل 0550

   مستجد ماء رضا عبدهللا محمود جودهسا 0555

   مستجد اسماء هانى محمد عبدالرحمن حافظ عبيد 0555

   مستجد االء على على غندور الشربينى 0555

   مستجد االء مرشدى محمد طه حمام 0550

   مستجد الشيماء محمد قطب منصور عبده 0555

   مستجد امانى احمد حسين احمد عوض 0555

   مستجد احمد كامل عبدالسالم عطيهنى اما 0555

   مستجد امانى خميس محمد بكرى القصاص 0555

   مستجد امانى سعد احمد على غريب 0555

   مستجد سين سلطانضل حمد فمحى ناما 0550

   مستجد امل محمد عبد المقصود حمد محمد 0555

   مستجد امنيه السعيد بسيونى طه سعد 0555

   مستجد بدالبارى سويفىوس ثابت عامنيه محر 0555

   مستجد اميرة حسنى احمدعبد العزيز المليطى 0550



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 هببدئ تدرٌب النبشئٍن -:املادة( تالرابعالفرقت  طالب حضور كشف               

  م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 روثبلحض

 توقيع الطبلت ثبالنصراف

   مستجد اميرة عبدالقادر احمد عبدالقادر 0555

   جدتمس اميره السعيد الشريف محمد ابراهيم 0555

   مستجد اميره خالد ابراهيم محمد صبح 0555

   مستجد صاميره مسعد احمد محمد القصا 0555

   مستجد اميمه حسين عبدالعزيز حسين 0555

   مستجد ايات مصطفى حسن داود 0550

   مستجد اية عبد العاطى راضى العسيلى 0555

   مستجد ايمان ابراهيم عمر محمد مصباح 0555

   مستجد هللا جاد عبد هللاعبد احمدن مايا 0555

   مستجد ايمان محمد محمود عبد المعطى الفحار 0550

   مستجد ايمان مختار ابوالعنين محمد ابو العنين 0555

   مستجد ايمان مسعود سليمان حسن المغربى 0555

   مستجد ايمان ياسر ابو العال محمد ابو العال 0555

   مستجد عىرفا لىع مايه حسين ابراهي 0555

   مستجد ايه خالد ممدوح السيد جمعه 0555

   مستجد البريدى لعليم سيد احمدايه خيرى عبد ا 0550

   مستجد ايه عطا عبد المنعم مرسى عطا 0555

   مستجد ايه عيد عطيه عبدالمجيد مرسال 0555

   مستجد ايه فاروق السيد كامل الخولى 0555

   مستجد اغيتد برحمم دايه محمد حام 0550

   مستجد ايه محمد عبد العزيز محمد الحطاوى 0555

   مستجد ابو كحيل شهاوى شلبىمحمد بسمه  0555

   مستجد بسمه محمدى عبدالوهاب الشربينى 0555

   مستجد بوسى محمد ابراهيم عبدالرازق 0555

   مستجد جهاد محمد عبدالسالم احمد غباشى 0555

   مستجد د الحميد غباشىد عبمحم فىصطمحسناء  0550

   مستجد حياه محمد عبدالحليم محمد الديب 0555

   مستجد خلود عبد الفتاح كمال عبده محمد 0555

   مستجد خلود محمد مبروك عبدالسالم عرب 0555

   مستجد خلود ناصر على على السرو 0550

         
 
 
 

  



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 هببدئ تدرٌب النبشئٍن -الرابعت( املادة:الفرقت  بالط حضور فشك                                     

  م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 روثبلحض

 توقيع الطبلت ثبالنصراف

   مستجد داليا رضا ابراهيم محمد واصل 5505

   جدمست اعيل خزعلاسم سالمالبدعدنيا ابوبكر  5505

   مستجد دينا السيد عبد الرحمن السيد 5505

   مستجد دينا عبد الرحمن عبد الرحمن ابو النصرحمد 5505

   مستجد رانيا احمد الحمادى مروان الدسوقى 5505

   مستجد رحاب حامد محمد عبد المجيد 5500

   جدتمس رحاب مصطفى عبد الفتاح احمد الصاوى 5505

   مستجد مصرىح محمد احمد الرحمه حسام ممدو 5505

   مستجد رشا كمال محمد كامل متولى 5505

   مستجد رضوى رضا ابراهيم على الحالج 5500

   مستجد رنا ابراهيم عبدالعزيز احمد شاهين 5555

   مستجد رنا جمعه محمد السعيد ابراهيم 5555

   دمستج ىعل روان السيد بهى الدين السيد 5555

   مستجد حمد محمد يوسفيوسف م روميساء 5555

   مستجد ريم مسعد السيد على السيد 5555

   مستجد ريهام فتحى احمد احمد الدالى 5550

   مستجد زينب السعيد محمد محمد صالح 5555

   مستجد زينب عبدالغنى على جالل 5555

   جدستم سارة عبد الغنى عبد العليم عبد الغنى 5555

   مستجد اناصر محمد عطيسارة عبد الن 5550

   مستجد ساره خلف هاشم احمد بدوى 5555

   مستجد ساره محمد حسين ابراهيم عطيه 5555

   مستجد سالى محمود عبد اللطيف سيد احمد الشاعر 5555

   مستجد سحر عاصم ممدوح ابراهيم ابو صقر 5555

   دتجمس سلمى عبدالمنعم حسب النبى 5555

   مستجد دنىد هللا السعسماح رضا عب 5550

   مستجد سمر احمد عبد الحى اسماعيل 5555

   مستجد شروق محمد محمود على ابو العال 5555

   مستجد شروق محمود محمد المشالى 5555

   مستجد صباح احمد حسن محمود ابو زيد 5550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 هببدئ تدرٌب النبشئٍن -املادة: الرابعت(الفرقت  طالب ورضح كشف                                   

  م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 روثبلحض

 توقيع الطبلت ثبالنصراف

   جدمست صفاء ابراهيم عبدالنبى خفاجى 0555

   تجدسم شدراز يصفاء عيد عبدالعز 0555

   مستجد صفاء محمود احمد محمدجبر 0555

   مستجد عزيزه ابراهيم دسوقى احمد البالصى 0555

   مستجد عال نبيل عبداللطيف حامد جعفر 0555

   مستجد علياء عادل عبد الرحمن القرضاوى 0550

   دمستج غاده الششتاوى طه عبدالعظيم طه 0555

   تجدسم لىبارنبفاتن يوسف احمد ال 0555

   مستجد فاطمة ماهر محمد عبدالقادر 0555

   مستجد فاطمه محمد على الهنداوى 0550

   مستجد لبنى الشربينى عبد العزيز عبد الحميد خفاجى 0505

   مستجد لوزة يوسف يوسف جنيدى 0505

   مستجد مريم مصطفى محمد السيد احمد موسى 0505

   تجدسم بطهاال منار اشرف مصطفى على 0505

   مستجد منار سعيد عبد الباعث محمد عبد هللا 0505

   مستجد منار عبد النبى عبد المعطى بسيونى حجازى 0500

   مستجد منار عبدالفتاح محمد محمد عبده حجر 0505

   مستجد منار محمد على احمد عطا هللا 0505

   مستجد عطية زغدان منار محمود محمد 0505

   مستجد د غريب ابراهيمسعي صطفىم ارنم 0500

   مستجد منار مصطفى محمد محمد فراج 0555

   مستجد منه هللا صبحى سليمان محمود صقر 0555

   مستجد منى حمدى محمد مصطفى فراج 0555

   مستجد منى عبد الحميد عبدالحميد ابو عالم 0555

   مستجد حمدعالم المعداوى ممنى عبد الناصر  0555

   مستجد طفى على عباس شاهينمص منى 0550

   مستجد مها محمد يونس محمد ناصر 0555

   مستجد مى محمد عبد المطلب محمد ابو على 0555

   مستجد مياده ابراهيم محمد احمد محمد على موسى 0555

   مستجد نجوى مجدى محمد عبده عالم 0550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 هببدئ تدرٌب النبشئٍن -الرابعت( املادة:الفرقت  طالب حضور شفك                                        

  م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 روثبلحض

 قيع الطبلت ثبالنصرافوت

   مستجد ندا شريف عبدالجليل عبداللطيف مراد 0555

   مستجد سطوبسىيد بعد سس مدحندى ا 0555

   مستجد ندى بسيونى محمود بسيونى عمارة 0555

   مستجد ندى راشد عبده شعيشع 0555

   مستجد ندى سلطان جالل حسين 0555

   مستجد واحدندى سيد عبد السميع على عبد ال 0550

   مستجد ندى محمد احمد يوسف يوسف 0555

   دمستج ندى محمد السيد غنيم 0555

   مستجد ندى يونس عبده عبداللطيف المنياوى 0555

   مستجد نرمين السعيد حسن شعبان 0550

   مستجد نرمين ممدوح فتحى عبد الغنى عامر 0555

   مستجد نسرين خالد مصطفى محمد مخيمر 0555

   مستجد نسمه محمد القصبى السيد على 0555

   دتجسم نهاد عبدالوهاب على ابراهيم محمد 0555

   مستجد نهاد محمود محمد السيد الدخاخنى 0555

   مستجد نهله احمد محمود حسن 0550

   مستجد نهله عبد الرحمن على الحوفى 0555

   دمستج نهى عبد الواحد عبد الرحمن محمد الحاوى 0555

   مستجد نهيل هنداوى جالل هنداوى سرحان 0555

   مستجد نوره السيد صالح فايز 0550

   مستجد رهان خالد السيد على احمد سلوعون 0555

   مستجد نورهان طه على المغازى الجروه 0555

   مستجد نورهان عبد الغفار عبد الحميد خليل جناح 0555

   مستجد لغيطنورهان محمد عبدالغنى ابوا 0555

   مستجد نورهان محمد عزت ميمنات 0555

   مستجد فسنورهان يوسف عبد العزيز يو 0550

   مستجد نيره اشرف محمد احمد عطية 0555

هاجر السعيد عبد الرحمن عبد القادر  0555
 القرضاوى

   مستجد

   مستجد هاجر سمير عبد العاطى على ماضى 0555

   مستجد بيومى العيسوىهاجر محمد ابراهيم  0550

              
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 بدئ تدرٌب النبشئٍنبه -ملادة:ا       الرابعت(الفرقت  طالب حضور كشف             

  م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن م
حبلـة 

 لقيــدا

 توقيع الطبلت ثبالنصراف روتوقيع الطبلت ثبلحض

   مستجد هاجر محمد ابراهيم محمد المغربى 0555

   مستجد هايدى اشرف محمد برهامى الهابط 0555

   مستجد دالباسط عبدالحليم محمدى عبهايد 0555

   مستجد هبه كمال محمد مرشدى 0555

   مستجد هدير اشرف محمد السيد محمد 0555

   مستجد هند عبدالحى محمد احمد 0550

   مستجد هيام رضا محمد احمد حبلص 0555

   مستجد والء رضا السيد جاد عبده 0555

   تجدسم الطحان فواد محمودوالء هشام  0555

   مستجد يارا عبدالعزيز غازى يونس النجار 0550

   مستجد يارا محمود على عبدالحميد احمد 0505

   مستجد جمال ابراهيم محمد حسن مينياس 0505

   مستجد ياسمين حسنى السعيد ابوسكين 0505

   مستجد ياسمين عبد الفتاح احمد عبد الفتاح 0505

   مستجد جبر ىمرسى متولسمين محمد يا 0505

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ادارة الونبفسبث الرٌبضٍتطرق   -املادة:       الرابعت( الفرقت  باثطال حضور كشف                             

 م0200-0202م اجلامعى للعا -لثاني)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي ا                           
 (02جلنت ) 

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

لت توقيع الطب

 افثبالنصر

   مستجد ابتسام ابو اليزيد السيد بسيونى عبد هللا خضر 2281218218288061 0505

   مستجد ابتسام عطيه عبدهللا عطيه 2281218218288621 0505

   مستجد السيد احمد السيد كنانى احمد اسراء 2281218218288161 0505

   مستجد ىاسراء اسامه البيلى القصب 2281218218288618 0505

   مستجد اسراء السيد ابراهيم محمد دار 2281218218288212 0505

   مستجد اسراء السيد محمد على صالح 2281218218288612 0500

   مستجد تولى علىممحمود ال اء المتولىاسر 2281218218288108 0505

   مستجد اسراء شحاته محمود نعامه 2281218218288000 0505

   مستجد اسراء عبد الستار عزائم محمد عبدالمجيد 2281218218288111 0505

   مستجد اسراء عطية فرج يوسف ادريس 2281218218288180 0500

   مستجد ابو زيد الحميد حسناسراء ماجدى عبد 2281218218288662 0555

   مستجد اسراء محمد احمد الشرنوبى الجلمة 2281218218288162 0555

   مستجد اسراء محمود سعد عبدالمطلب هالل 2281218218288022 0555

   مستجد اسراء ممدوح مصطفى محمد كنفاش 2281218218288201 0555

   مستجد حسيناسراء وجيه حسين احمد  2281218218288110 0555

   مستجد اسراء يوسف نعيم امين اسماعيل 2281218218288262 0550

   مستجد  محمود جودهضا عبدهللااسماء ر 2281218218288661 0555

   مستجد اسماء هانى محمد عبدالرحمن حافظ عبيد 2281218218288161 0555

   مستجد االء على على غندور الشربينى 2281218218288011 0555

   مستجد االء مرشدى محمد طه حمام 2281218218288060 0550

   مستجد عبده الشيماء محمد قطب منصور 2281218218288661 0555

   مستجد امانى احمد حسين احمد عوض 2281218218288121 0555

   مستجد امانى احمد كامل عبدالسالم عطيه 2281218268288161 0555

   مستجد رى القصاصكبيس محمد امانى خم 2281218218288022 0555

   مستجد امانى سعد احمد على غريب 2281218218288011 0555

   مستجد امانى محمد فضل حسين سلطان 2281218218288260 0550

   مستجد امل محمد عبد المقصود حمد محمد 2281218218288022 0555

   مستجد سعد امنيه السعيد بسيونى طه 2281218218288111 0555

   مستجد امنيه محروس ثابت عبدالبارى سويفى 2281218218288101 0555

   مستجد حسنى احمدعبد العزيز المليطىرة امي 2281218218288121 0550



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ادارة الونبفسبث الرٌبضٍتطرق   -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف               

  م0200-0202للعام اجلامعى  -ياضيت(الفصل الدراسي الثانيرلرتبيت ال)تدريس ا                           

 (02جلنت )

 ـــــــــــــنساال الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد اميرة عبدالقادر احمد عبدالقادر 2281218218288611 0555

   مستجد مد ابراهيمحالشريف م يره السعيدام 2281218218288211 0555

   دمستج اميره خالد ابراهيم محمد صبح 2281218218288202 0555

   مستجد اميره مسعد احمد محمد القصاص 2281218218288018 0555

   مستجد اميمه حسين عبدالعزيز حسين 2281218218288011 0555

   مستجد ايات مصطفى حسن داود 2281218218288121 0550

   مستجد اية عبد العاطى راضى العسيلى 2281218218288021 0555

   مستجد ابراهيم عمر محمد مصباحان ايم 2281218218288182 0555

   مستجد ايمان احمد عبدهللا جاد عبد هللا 2281218218288116 0555

   مستجد ايمان محمد محمود عبد المعطى الفحار 2281218218288002 0550

   مستجد ايمان مختار ابوالعنين محمد ابو العنين 2281218268288112 0555

   مستجد مان مسعود سليمان حسن المغربىيا 2281218218288261 0555

   مستجد ايمان ياسر ابو العال محمد ابو العال 2281218218288280 0555

   مستجد ايه حسين ابراهيم على رفاعى 2281218218288126 0555

   مستجد ايه خالد ممدوح السيد جمعه 2281218218288221 0555

   مستجد مد البريدىالعليم سيد احايه خيرى عبد  2281218218288011 0550

   مستجد ايه عطا عبد المنعم مرسى عطا 2281218218288012 0555

   مستجد ايه عيد عطيه عبدالمجيد مرسال 2281218218288101 0555

   مستجد د كامل الخولىوق السيايه فار 2281218218288012 0555

   مستجد يتايه محمد حامد محمد براغ 2281218218288016 0550

   مستجد ايه محمد عبد العزيز محمد الحطاوى 2281218218288121 0555

   مستجد بسمه محمد ابو كحيل شهاوى شلبى 2281218218288216 0555

   مستجد شربينىلدالوهاب اه محمدى عببسم 2281218218288116 0555

   مستجد بوسى محمد ابراهيم عبدالرازق 2281218268288810 0555

   مستجد جهاد محمد عبدالسالم احمد غباشى 2281218268288262 0555

   مستجد حسناء مصطفى محمد عبد الحميد غباشى 2281218218288100 0550

   مستجد مد الديبدالحليم مححياه محمد عب 2281218218288062 0555

   مستجد خلود عبد الفتاح كمال عبده محمد 2281218218288222 0555

   مستجد خلود محمد مبروك عبدالسالم عرب 2281218218288006 0555

   مستجد خلود ناصر على على السرو 2281218218288011 0550

 
 
 

         

  



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ادارة الونبفسبث الرٌبضٍتطرق   -الرابعت( املادة:رقت لفا طالباث حضور كشف                                          

  م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

 توقيع الطبلت

 ثبالنصراف

   مستجد داليا رضا ابراهيم محمد واصل 2281218218288161 5505

   مستجد دنيا ابوبكر عبدالسالم اسماعيل خزعل 2281218218288111 5505

   مستجد دينا السيد عبد الرحمن السيد 2281218268288811 5505

   مستجد ددينا عبد الرحمن عبد الرحمن ابو النصرحم 2281218218288016 5505

   مستجد رانيا احمد الحمادى مروان الدسوقى 2281218218288610 5505

   مستجد رحاب حامد محمد عبد المجيد 2281218218288200 5500

   مستجد رحاب مصطفى عبد الفتاح احمد الصاوى 2281218218288661 5505

   دمستج رحمه حسام ممدوح محمد احمد المصرى 2281218218288168 5505

   مستجد رشا كمال محمد كامل متولى 2281218218288281 5505

   مستجد رضوى رضا ابراهيم على الحالج 2281218218288111 5500

   مستجد رنا ابراهيم عبدالعزيز احمد شاهين 2281218218288121 5555

   مستجد رنا جمعه محمد السعيد ابراهيم 2281218218288018 5555

   مستجد ين السيد علىد بهى الدروان السي 2281218218288112 5555

   مستجد يوسف ف محمد محمدروميساء يوس 2281218218288021 5555

   مستجد ريم مسعد السيد على السيد 2281218218288662 5555

   مستجد ريهام فتحى احمد احمد الدالى 2281218218288102 5550

   دتجمس د صالحد محمد محمزينب السعي 2281218218288112 5555

   مستجد زينب عبدالغنى على جالل 2281218218288061 5555

   مستجد سارة عبد الغنى عبد العليم عبد الغنى 2281218218288622 5555

   مستجد سارة عبد الناصر محمد عطيان 2281218218288626 5550

   مستجد ساره خلف هاشم احمد بدوى 2281218208288601 5555

   مستجد ساره محمد حسين ابراهيم عطيه 2281218218288212 5555

   مستجد سالى محمود عبد اللطيف سيد احمد الشاعر 2281218218288011 5555

   مستجد سحر عاصم ممدوح ابراهيم ابو صقر 2281218218288111 5555

   مستجد سلمى عبدالمنعم حسب النبى 2281218218288211 5555

   مستجد ضا عبد هللا السعدنىح رسما 2281218218288010 5550

   مستجد ماعيلبد الحى اسسمر احمد ع 2281218218288266 5555

   مستجد شروق محمد محمود على ابو العال 2281218218288006 5555

   مستجد شروق محمود محمد المشالى 2281218218288021 5555

   تجدسم ابو زيدحسن محمود صباح احمد  2281218218288012 5550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ادارة الونبفسبث الرٌبضٍتطرق   -الرابعت( املادة:الفرقت  اثطالب حضور كشف                                       

  م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           

 (02جلنت )

 ــــــنالســـــــا الرقن الكــودى م
لـة بح

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 صرافثبالن

   مستجد صفاء ابراهيم عبدالنبى خفاجى 2281218218288262 0555

   مستجد صفاء عيد عبدالعزيز راشد 2281218218288022 0555

   مستجد صفاء محمود احمد محمدجبر 2281218218288621 0555

   مستجد دسوقى احمد البالصىبراهيم عزيزه ا 2281218218288162 0555

   مستجد عال نبيل عبداللطيف حامد جعفر 2281218218288011 0555

   مستجد علياء عادل عبد الرحمن القرضاوى 2281218218288016 0550

   مستجد غاده الششتاوى طه عبدالعظيم طه 2281218268288126 0555

   مستجد رنبالىلبا سف احمدفاتن يو 2281218218288102 0555

   مستجد رحمد عبدالقادفاطمة ماهر م 2281218218288061 0555

   مستجد فاطمه محمد على الهنداوى 2281218218288111 0550

   مستجد لبنى الشربينى عبد العزيز عبد الحميد خفاجى 2281218218288112 0505

   تجدسم سف جنيدىلوزة يوسف يو 2281218268288280 0505

   مستجد مريم مصطفى محمد السيد احمد موسى 2281218218288111 0505

   مستجد منار اشرف مصطفى على الهابط 2281218218288011 0505

   مستجد منار سعيد عبد الباعث محمد عبد هللا 2281218218288008 0505

   مستجد ونى حجازىمنار عبد النبى عبد المعطى بسي 2281218218288181 0500

   مستجد حجرمنار عبدالفتاح محمد محمد عبده  2281218218288012 0505

   مستجد منار محمد على احمد عطا هللا 2281218218288611 0505

   مستجد منار محمود محمد عطية زغدان 2281218218288218 0505

   دمستج منار مصطفى سعيد غريب ابراهيم 2281218218288080 0500

   مستجد منار مصطفى محمد محمد فراج 2281218218288122 0555

   مستجد منه هللا صبحى سليمان محمود صقر 2281218218288201 0555

   مستجد منى حمدى محمد مصطفى فراج 2281218218288211 0555

   مستجد منى عبد الحميد عبدالحميد ابو عالم 2281218218288216 0555

   مستجد الم المعداوى محمدالناصر عمنى عبد  2281218218288611 0555

   مستجد منى مصطفى على عباس شاهين 2281218218288026 0550

   مستجد مها محمد يونس محمد ناصر 2281218218288101 0555

   مستجد مى محمد عبد المطلب محمد ابو على 2281218218288166 0555

   مستجد مد على موسىحمد احمد مابراهيم محمياده  2281218218288661 0555

   مستجد بده عالمى محمد عنجوى مجد 2281218228288266 0550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ادارة الونبفسبث الرٌبضٍتطرق   -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                                          

  م0200-0202للعام اجلامعى  -الثاني ل الدراسيياضيت(الفص)تدريس الرتبيت الر                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن ن الكــودىرقال م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ندا شريف عبدالجليل عبداللطيف مراد 2281218218288221 0555

   دمستج طوبسىندى احمد سعد سيد بس 2281218218288060 0555

   مستجد ى عمارةندى بسيونى محمود بسيون 2281218218288286 0555

   مستجد ندى راشد عبده شعيشع 2281218218288210 0555

   مستجد ندى سلطان جالل حسين 2281218218288201 0555

   مستجد ندى سيد عبد السميع على عبد الواحد 2281218218288211 0550

   مستجد يوسف حمد يوسفى محمد ادن 2281218218288211 0555

   مستجد ندى محمد السيد غنيم 2281218218288061 0555

   مستجد ندى يونس عبده عبداللطيف المنياوى 2281218218288216 0555

   مستجد نرمين السعيد حسن شعبان 2281218218288082 0550

   تجدسم غنى عامرنرمين ممدوح فتحى عبد ال 2281218218288166 0555

   مستجد مد مخيمرنسرين خالد مصطفى مح 2281218228288828 0555

   مستجد نسمه محمد القصبى السيد على 2281218218288111 0555

   مستجد نهاد عبدالوهاب على ابراهيم محمد 2281218218288018 0555

   مستجد نهاد محمود محمد السيد الدخاخنى 2281218218288218 0555

   مستجد نهله احمد محمود حسن 2281218218288118 0550

   مستجد نهله عبد الرحمن على الحوفى 2281218218288081 0555

   مستجد نهى عبد الواحد عبد الرحمن محمد الحاوى 2281218218288612 0555

   مستجد نهيل هنداوى جالل هنداوى سرحان 2281218218288261 0555

   مستجد يزصالح فا ره السيدون 2281218218288061 0550

   مستجد نورهان خالد السيد على احمد سلوع 2281218218288112 0555

   مستجد نورهان طه على المغازى الجروه 2281218218288062 0555

   مستجد نورهان عبد الغفار عبد الحميد خليل جناح 2281218218288111 0555

   مستجد بوالغيطاعبدالغنى رهان محمد نو 2281218218288221 0555

   مستجد نورهان محمد عزت ميمنات 2281218218288261 0555

   مستجد نورهان يوسف عبد العزيز يوسف 2281218218288001 0550

   مستجد نيره اشرف محمد احمد عطية 2281218218288261 0555

لقادر هاجر السعيد عبد الرحمن عبد ا 2281218218288112 0555
 ضاوىالقر

   دمستج

   مستجد اضىالعاطى على م هاجر سمير عبد 2281218218288181 0555

   مستجد هاجر محمد ابراهيم بيومى العيسوى 2281218218288020 0550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ادارة الونبفسبث الرٌبضٍتطرق   -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                        

  م0200-0202للعام اجلامعى  -انيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثيس الرتبي)تدر                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت  توقيع الطبلت ثبلحضور

 ثبالنصراف

   مستجد هاجر محمد ابراهيم محمد المغربى 2281218218288186 0555

   مستجد برهامى الهابطرف محمد هايدى اش 2281218218288181 0555

   مستجد هايدى عبدالباسط عبدالحليم محمد 2281218218288226 0555

   مستجد هبه كمال محمد مرشدى 2281218218288061 0555

   مستجد هدير اشرف محمد السيد محمد 2281218218288116 0555

   دتجمس مد احمدهند عبدالحى مح 2281218218288610 0550

   مستجد مد حبلصمحمد اح هيام رضا 2281218218288182 0555

   مستجد والء رضا السيد جاد عبده 2281218218288612 0555

   مستجد والء هشام فواد محمود الطحان 2281218218288161 0555

   مستجد يارا عبدالعزيز غازى يونس النجار 2281218218288121 0550

   دتجمس ود على عبدالحميد احمدمحم يارا 2281218218288126 0505

   مستجد ياسمين جمال ابراهيم محمد حسن 2281218268288118 0505

   مستجد ياسمين حسنى السعيد ابوسكين 2281218218288111 0505

   مستجد ياسمين عبد الفتاح احمد عبد الفتاح 2281218218288128 0505

   مستجد تولى جبرم سىمحمد مرياسمين  2281218218288021 0505

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           
     
 
 
 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 2التربٍت الصحٍت -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                      

  م0200-0202للعام اجلامعى  -الثاني)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي                            
 (02جلنت )

 ـــــناالســــــــ ىكــودن الالرق م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابتسام ابو اليزيد السيد بسيونى عبد هللا خضر 2281218218288061 0505

   مستجد ابتسام عطيه عبدهللا عطيه 2281218218288621 0505

   جدمست سيد كنانىليد احمد اء احمد الساسرا 2281218218288161 0505

   مستجد اسراء اسامه البيلى القصبى 2281218218288618 0505

   مستجد اسراء السيد ابراهيم محمد دار 2281218218288212 0505

   مستجد اسراء السيد محمد على صالح 2281218218288612 0500

   مستجد لمتولى علىاسراء المتولى محمود ا 2281218218288108 0505

   مستجد اسراء شحاته محمود نعامه 2281218218288000 0505

   مستجد اسراء عبد الستار عزائم محمد عبدالمجيد 2281218218288111 0505

   مستجد اسراء عطية فرج يوسف ادريس 2281218218288180 0500

   مستجد اسراء ماجدى عبدالحميد حسن ابو زيد 2281218218288662 0555

   مستجد راء محمد احمد الشرنوبى الجلمةسا 2281218218288162 0555

   مستجد اسراء محمود سعد عبدالمطلب هالل 2281218218288022 0555

   مستجد اسراء ممدوح مصطفى محمد كنفاش 2281218218288201 0555

   مستجد اسراء وجيه حسين احمد حسين 2281218218288110 0555

   مستجد امين اسماعيل راء يوسف نعيمسا 2281218218288262 0550

   مستجد اسماء رضا عبدهللا محمود جوده 2281218218288661 0555

   مستجد اسماء هانى محمد عبدالرحمن حافظ عبيد 2281218218288161 0555

   مستجد االء على على غندور الشربينى 2281218218288011 0555

   تجدسم حمام محمد طهمرشدى  ءاال 2281218218288060 0550

   مستجد الشيماء محمد قطب منصور عبده 2281218218288661 0555

   مستجد امانى احمد حسين احمد عوض 2281218218288121 0555

   مستجد امانى احمد كامل عبدالسالم عطيه 2281218268288161 0555

   مستجد صبكرى القصاامانى خميس محمد  2281218218288022 0555

   مستجد امانى سعد احمد على غريب 2281218218288011 0555

   مستجد امانى محمد فضل حسين سلطان 2281218218288260 0550

   مستجد امل محمد عبد المقصود حمد محمد 2281218218288022 0555

   مستجد امنيه السعيد بسيونى طه سعد 2281218218288111 0555

   مستجد ت عبدالبارى سويفىنيه محروس ثابما 2281218218288101 0555

   مستجد اميرة حسنى احمدعبد العزيز المليطى 2281218218288121 0550



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 2التربٍت الصحٍت -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف          

  م0200-0202امعى للعام اجل -سي الثاني)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدرا                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد اميرة عبدالقادر احمد عبدالقادر 2281218218288611 0555

   مستجد اميره السعيد الشريف محمد ابراهيم 2281218218288211 0555

   مستجد اميره خالد ابراهيم محمد صبح 2281218218288202 0555

   مستجد اميره مسعد احمد محمد القصاص 2281218218288018 0555

   مستجد اميمه حسين عبدالعزيز حسين 2281218218288011 0555

   مستجد ايات مصطفى حسن داود 2281218218288121 0550

   ستجدم لىيراضى العسبد العاطى اية ع 2281218218288021 0555

   مستجد ايمان ابراهيم عمر محمد مصباح 2281218218288182 0555

   مستجد ايمان احمد عبدهللا جاد عبد هللا 2281218218288116 0555

   مستجد ايمان محمد محمود عبد المعطى الفحار 2281218218288002 0550

   مستجد عنينلحمد ابو ابوالعنين مايمان مختار ا 2281218268288112 0555

   مستجد ايمان مسعود سليمان حسن المغربى 2281218218288261 0555

   مستجد ايمان ياسر ابو العال محمد ابو العال 2281218218288280 0555

   مستجد ايه حسين ابراهيم على رفاعى 2281218218288126 0555

   مستجد عهح السيد جمايه خالد ممدو 2281218218288221 0555

   مستجد ايه خيرى عبد العليم سيد احمد البريدى 2281218218288011 0550

   مستجد ايه عطا عبد المنعم مرسى عطا 2281218218288012 0555

   مستجد ايه عيد عطيه عبدالمجيد مرسال 2281218218288101 0555

   مستجد لىايه فاروق السيد كامل الخو 2281218218288012 0555

   مستجد ايه محمد حامد محمد براغيت 2281218218288016 0550

   مستجد ايه محمد عبد العزيز محمد الحطاوى 2281218218288121 0555

   مستجد بسمه محمد ابو كحيل شهاوى شلبى 2281218218288216 0555

   مستجد بسمه محمدى عبدالوهاب الشربينى 2281218218288116 0555

   مستجد ى محمد ابراهيم عبدالرازقبوس 2281218268288810 0555

   مستجد جهاد محمد عبدالسالم احمد غباشى 2281218268288262 0555

   مستجد حسناء مصطفى محمد عبد الحميد غباشى 2281218218288100 0550

   مستجد حياه محمد عبدالحليم محمد الديب 2281218218288062 0555

   مستجد تاح كمال عبده محمدفبد الخلود ع 2281218218288222 0555

   مستجد خلود محمد مبروك عبدالسالم عرب 2281218218288006 0555

   مستجد خلود ناصر على على السرو 2281218218288011 0550

 
 
 

      

  



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 2التربٍت الصحٍت -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                 

  م0200-0202للعام اجلامعى  -تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني)                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد داليا رضا ابراهيم محمد واصل 2281218218288161 5505

   مستجد ر عبدالسالم اسماعيل خزعلابوبكدنيا  2281218218288111 5505

   مستجد دينا السيد عبد الرحمن السيد 2281218268288811 5505

   مستجد دينا عبد الرحمن عبد الرحمن ابو النصرحمد 2281218218288016 5505

   مستجد رانيا احمد الحمادى مروان الدسوقى 2281218218288610 5505

   مستجد اب حامد محمد عبد المجيدحر 2281218218288200 5500

   مستجد رحاب مصطفى عبد الفتاح احمد الصاوى 2281218218288661 5505

   مستجد رحمه حسام ممدوح محمد احمد المصرى 2281218218288168 5505

   مستجد رشا كمال محمد كامل متولى 2281218218288281 5505

   مستجد لى الحالجم عاهيابرضا رضوى ر 2281218218288111 5500

   مستجد رنا ابراهيم عبدالعزيز احمد شاهين 2281218218288121 5555

   مستجد رنا جمعه محمد السعيد ابراهيم 2281218218288018 5555

   مستجد روان السيد بهى الدين السيد على 2281218218288112 5555

   مستجد فمد يوسمح يوسف محمد روميساء 2281218218288021 5555

   مستجد ريم مسعد السيد على السيد 2281218218288662 5555

   مستجد ريهام فتحى احمد احمد الدالى 2281218218288102 5550

   مستجد زينب السعيد محمد محمد صالح 2281218218288112 5555

   مستجد زينب عبدالغنى على جالل 2281218218288061 5555

   مستجد سارة عبد الغنى عبد العليم عبد الغنى 2281218218288622 5555

   مستجد سارة عبد الناصر محمد عطيان 2281218218288626 5550

   مستجد ساره خلف هاشم احمد بدوى 2281218208288601 5555

   مستجد ساره محمد حسين ابراهيم عطيه 2281218218288212 5555

   مستجد طيف سيد احمد الشاعرد اللود عبممح سالى 2281218218288011 5555

   مستجد سحر عاصم ممدوح ابراهيم ابو صقر 2281218218288111 5555

   مستجد سلمى عبدالمنعم حسب النبى 2281218218288211 5555

   مستجد سماح رضا عبد هللا السعدنى 2281218218288010 5550

   مستجد سماعيلى امد عبد الحسمر اح 2281218218288266 5555

   مستجد شروق محمد محمود على ابو العال 2281218218288006 5555

   مستجد شروق محمود محمد المشالى 2281218218288021 5555

   مستجد صباح احمد حسن محمود ابو زيد 2281218218288012 5550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 2الصحٍتبٍت التر -دة:ابعت( املاالرالفرقت  طالباث حضور كشف                         

  م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد نبى خفاجىهيم عبدالاصفاء ابر 2281218218288262 0555

   مستجد صفاء عيد عبدالعزيز راشد 2281218218288022 0555

   مستجد صفاء محمود احمد محمدجبر 2281218218288621 0555

   مستجد عزيزه ابراهيم دسوقى احمد البالصى 2281218218288162 0555

   جدتمس عال نبيل عبداللطيف حامد جعفر 2281218218288011 0555

   مستجد علياء عادل عبد الرحمن القرضاوى 2281218218288016 0550

   مستجد غاده الششتاوى طه عبدالعظيم طه 2281218268288126 0555

   مستجد فاتن يوسف احمد البرنبالى 2281218218288102 0555

   مستجد فاطمة ماهر محمد عبدالقادر 2281218218288061 0555

   مستجد نداوىعلى اله طمه محمداف 2281218218288111 0550

   مستجد لبنى الشربينى عبد العزيز عبد الحميد خفاجى 2281218218288112 0505

   مستجد لوزة يوسف يوسف جنيدى 2281218268288280 0505

   مستجد مريم مصطفى محمد السيد احمد موسى 2281218218288111 0505

   مستجد بطاى على الهاشرف مصطف منار 2281218218288011 0505

   مستجد منار سعيد عبد الباعث محمد عبد هللا 2281218218288008 0505

   مستجد منار عبد النبى عبد المعطى بسيونى حجازى 2281218218288181 0500

   مستجد منار عبدالفتاح محمد محمد عبده حجر 2281218218288012 0505

   مستجد ا هللاار محمد على احمد عطنم 2281218218288611 0505

   مستجد منار محمود محمد عطية زغدان 2281218218288218 0505

   مستجد منار مصطفى سعيد غريب ابراهيم 2281218218288080 0500

   مستجد منار مصطفى محمد محمد فراج 2281218218288122 0555

   مستجد ود صقرممنه هللا صبحى سليمان مح 2281218218288201 0555

   مستجد منى حمدى محمد مصطفى فراج 2281218218288211 0555

   مستجد منى عبد الحميد عبدالحميد ابو عالم 2281218218288216 0555

   مستجد منى عبد الناصر عالم المعداوى محمد 2281218218288611 0555

   مستجد منى مصطفى على عباس شاهين 2281218218288026 0550

   مستجد مها محمد يونس محمد ناصر 2281218218288101 0555

   مستجد مى محمد عبد المطلب محمد ابو على 2281218218288166 0555

   مستجد مياده ابراهيم محمد احمد محمد على موسى 2281218218288661 0555

   مستجد نجوى مجدى محمد عبده عالم 2281218228288266 0550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 2التربٍت الصحٍت -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                                      

  م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           
 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

بلت توقيع الط

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ندا شريف عبدالجليل عبداللطيف مراد 2281218218288221 0555

   مستجد ندى احمد سعد سيد بسطوبسى 2281218218288060 0555

   مستجد ندى بسيونى محمود بسيونى عمارة 2281218218288286 0555

   مستجد يشعندى راشد عبده شع 2281218218288210 0555

   مستجد ندى سلطان جالل حسين 2281218218288201 0555

   مستجد ندى سيد عبد السميع على عبد الواحد 2281218218288211 0550

   مستجد ندى محمد احمد يوسف يوسف 2281218218288211 0555

   مستجد ندى محمد السيد غنيم 2281218218288061 0555

   مستجد بده عبداللطيف المنياوىندى يونس ع 2281218218288216 0555

   مستجد نرمين السعيد حسن شعبان 2281218218288082 0550

   مستجد نرمين ممدوح فتحى عبد الغنى عامر 2281218218288166 0555

   مستجد نسرين خالد مصطفى محمد مخيمر 2281218228288828 0555

   مستجد ى السيد علىنسمه محمد القصب 2281218218288111 0555

   مستجد نهاد عبدالوهاب على ابراهيم محمد 2281218218288018 0555

   مستجد نهاد محمود محمد السيد الدخاخنى 2281218218288218 0555

   مستجد نهله احمد محمود حسن 2281218218288118 0550

   مستجد نهله عبد الرحمن على الحوفى 2281218218288081 0555

   مستجد نهى عبد الواحد عبد الرحمن محمد الحاوى 2281218218288612 0555

   مستجد نهيل هنداوى جالل هنداوى سرحان 2281218218288261 0555

   مستجد نوره السيد صالح فايز 2281218218288061 0550

   مستجد نورهان خالد السيد على احمد سلوع 2281218218288112 0555

   مستجد ورهان طه على المغازى الجروهن 2281218218288062 0555

   مستجد نورهان عبد الغفار عبد الحميد خليل جناح 2281218218288111 0555

   مستجد نورهان محمد عبدالغنى ابوالغيط 2281218218288221 0555

   مستجد نورهان محمد عزت ميمنات 2281218218288261 0555

   مستجد عبد العزيز يوسفورهان يوسف ن 2281218218288001 0550

   مستجد نيره اشرف محمد احمد عطية 2281218218288261 0555

هاجر السعيد عبد الرحمن عبد القادر  2281218218288112 0555
 القرضاوى

   مستجد

   مستجد هاجر سمير عبد العاطى على ماضى 2281218218288181 0555

   مستجد بيومى العيسوىمد ابراهيم هاجر مح 2281218218288020 0550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 2التربٍت الصحٍت -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                                

  م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           

 (02جلنت )

 ســـــــــــــناال الرقن الكــودى م
حبلـة 

 لقيــدا

توقيع الطبلت  توقيع الطبلت ثبلحضور

 ثبالنصراف

   مستجد هاجر محمد ابراهيم محمد المغربى 2281218218288186 0555

   مستجد هايدى اشرف محمد برهامى الهابط 2281218218288181 0555

   مستجد هايدى عبدالباسط عبدالحليم محمد 2281218218288226 0555

   مستجد هبه كمال محمد مرشدى 2281218218288061 0555

   مستجد هدير اشرف محمد السيد محمد 2281218218288116 0555

   مستجد هند عبدالحى محمد احمد 2281218218288610 0550

   مستجد هيام رضا محمد احمد حبلص 2281218218288182 0555

   مستجد جاد عبده والء رضا السيد 2281218218288612 0555

   مستجد والء هشام فواد محمود الطحان 2281218218288161 0555

   مستجد يارا عبدالعزيز غازى يونس النجار 2281218218288121 0550

   مستجد يارا محمود على عبدالحميد احمد 2281218218288126 0505

   جدمست ياسمين جمال ابراهيم محمد حسن 2281218268288118 0505

   مستجد ياسمين حسنى السعيد ابوسكين 2281218218288111 0505

   مستجد ياسمين عبد الفتاح احمد عبد الفتاح 2281218218288128 0505

   مستجد ياسمين محمد مرسى متولى جبر 2281218218288021 0505

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           
                  

 
 
 
 
 
 
  



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 علن النفس التربوي الرٌبضً -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                          

  م0200-0202للعام اجلامعى  -الثانيالدراسي  )تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل                           
 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

ت توقيع الطبل

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابتسام ابو اليزيد السيد بسيونى عبد هللا خضر 2281218218288061 0505

   مستجد طيهابتسام عطيه عبدهللا ع 2281218218288621 0505

   مستجد اسراء احمد السيد احمد السيد كنانى 2281218218288161 0505

   مستجد ء اسامه البيلى القصبىاسرا 2281218218288618 0505

   مستجد اسراء السيد ابراهيم محمد دار 2281218218288212 0505

   مستجد اسراء السيد محمد على صالح 2281218218288612 0500

   مستجد اسراء المتولى محمود المتولى على 2281218218288108 0505

   مستجد اسراء شحاته محمود نعامه 2281218218288000 0505

   مستجد اسراء عبد الستار عزائم محمد عبدالمجيد 2281218218288111 0505

   مستجد اسراء عطية فرج يوسف ادريس 2281218218288180 0500

   مستجد اسراء ماجدى عبدالحميد حسن ابو زيد 2281218218288662 0555

   ستجدم اسراء محمد احمد الشرنوبى الجلمة 2281218218288162 0555

   مستجد اسراء محمود سعد عبدالمطلب هالل 2281218218288022 0555

   مستجد اسراء ممدوح مصطفى محمد كنفاش 2281218218288201 0555

   مستجد اسراء وجيه حسين احمد حسين 2281218218288110 0555

   مستجد اسراء يوسف نعيم امين اسماعيل 2281218218288262 0550

   مستجد اسماء رضا عبدهللا محمود جوده 2281218218288661 0555

   مستجد اسماء هانى محمد عبدالرحمن حافظ عبيد 2281218218288161 0555

   مستجد غندور الشربينى االء على على 2281218218288011 0555

   مستجد االء مرشدى محمد طه حمام 2281218218288060 0550

   مستجد شيماء محمد قطب منصور عبدهال 2281218218288661 0555

   مستجد امانى احمد حسين احمد عوض 2281218218288121 0555

   مستجد امانى احمد كامل عبدالسالم عطيه 2281218268288161 0555

   مستجد امانى خميس محمد بكرى القصاص 2281218218288022 0555

   مستجد بامانى سعد احمد على غري 2281218218288011 0555

   مستجد امانى محمد فضل حسين سلطان 2281218218288260 0550

   مستجد امل محمد عبد المقصود حمد محمد 2281218218288022 0555

   مستجد منيه السعيد بسيونى طه سعدا 2281218218288111 0555

   مستجد امنيه محروس ثابت عبدالبارى سويفى 2281218218288101 0555

   مستجد اميرة حسنى احمدعبد العزيز المليطى 2281218218288121 0550



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 علن النفس التربوي الرٌبضً -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                     

  م0200-0202للعام اجلامعى  - الثاني)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي                            

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد اميرة عبدالقادر احمد عبدالقادر 2281218218288611 0555

   مستجد اميره السعيد الشريف محمد ابراهيم 2281218218288211 0555

   مستجد د ابراهيم محمد صبحاميره خال 2281218218288202 0555

   مستجد اميره مسعد احمد محمد القصاص 2281218218288018 0555

   مستجد اميمه حسين عبدالعزيز حسين 2281218218288011 0555

   مستجد ايات مصطفى حسن داود 2281218218288121 0550

   مستجد اية عبد العاطى راضى العسيلى 2281218218288021 0555

   مستجد ايمان ابراهيم عمر محمد مصباح 2281218218288182 0555

   مستجد ايمان احمد عبدهللا جاد عبد هللا 2281218218288116 0555

   مستجد بد المعطى الفحارايمان محمد محمود ع 2281218218288002 0550

   مستجد ايمان مختار ابوالعنين محمد ابو العنين 2281218268288112 0555

   مستجد ايمان مسعود سليمان حسن المغربى 2281218218288261 0555

   مستجد ايمان ياسر ابو العال محمد ابو العال 2281218218288280 0555

   مستجد براهيم على رفاعىايه حسين ا 2281218218288126 0555

   مستجد ايه خالد ممدوح السيد جمعه 2281218218288221 0555

   مستجد ايه خيرى عبد العليم سيد احمد البريدى 2281218218288011 0550

   مستجد ايه عطا عبد المنعم مرسى عطا 2281218218288012 0555

   مستجد   رسالايه عيد عطيه عبدالمجيد م 2281218218288101 0555

   مستجد ايه فاروق السيد كامل الخولى 2281218218288012 0555

   مستجد ايه محمد حامد محمد براغيت 2281218218288016 0550

   مستجد ايه محمد عبد العزيز محمد الحطاوى 2281218218288121 0555

   مستجد بسمه محمد ابو كحيل شهاوى شلبى 2281218218288216 0555

   مستجد بسمه محمدى عبدالوهاب الشربينى 2281218218288116 0555

   مستجد براهيم عبدالرازقبوسى محمد ا 2281218268288810 0555

   مستجد جهاد محمد عبدالسالم احمد غباشى 2281218268288262 0555

   مستجد حسناء مصطفى محمد عبد الحميد غباشى 2281218218288100 0550

   مستجد حياه محمد عبدالحليم محمد الديب 2281218218288062 0555

   مستجد ل عبده محمدخلود عبد الفتاح كما 2281218218288222 0555

   مستجد خلود محمد مبروك عبدالسالم عرب 2281218218288006 0555

   مستجد خلود ناصر على على السرو 2281218218288011 0550

 
 
 
 

  



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 علن النفس التربوي الرٌبضً -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                                

  م0200-0202للعام اجلامعى  - الثاني)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي                            

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

طبلت توقيع ال

 ثبالنصراف

   مستجد داليا رضا ابراهيم محمد واصل 2281218218288161 5505

   مستجد دنيا ابوبكر عبدالسالم اسماعيل خزعل 2281218218288111 5505

   مستجد دينا السيد عبد الرحمن السيد 2281218268288811 5505

   مستجد صرحمددينا عبد الرحمن عبد الرحمن ابو الن 2281218218288016 5505

   مستجد رانيا احمد الحمادى مروان الدسوقى 2281218218288610 5505

   مستجد رحاب حامد محمد عبد المجيد 2281218218288200 5500

   مستجد رحاب مصطفى عبد الفتاح احمد الصاوى 2281218218288661 5505

   مستجد رحمه حسام ممدوح محمد احمد المصرى 2281218218288168 5505

   مستجد رشا كمال محمد كامل متولى 2281218218288281 5505

   مستجد رضوى رضا ابراهيم على الحالج 2281218218288111 5500

   مستجد رنا ابراهيم عبدالعزيز احمد شاهين 2281218218288121 5555

   مستجد رنا جمعه محمد السعيد ابراهيم 2281218218288018 5555

   مستجد روان السيد بهى الدين السيد على 2281218218288112 5555

   مستجد يوسف محمد محمد يوسف روميساء 2281218218288021 5555

   مستجد ريم مسعد السيد على السيد 2281218218288662 5555

   مستجد ريهام فتحى احمد احمد الدالى 2281218218288102 5550

   مستجد لسعيد محمد محمد صالحزينب ا 2281218218288112 5555

   مستجد   زينب عبدالغنى على جالل 2281218218288061 5555

   مستجد سارة عبد الغنى عبد العليم عبد الغنى 2281218218288622 5555

   مستجد سارة عبد الناصر محمد عطيان 2281218218288626 5550

   مستجد ساره خلف هاشم احمد بدوى 2281218208288601 5555

   مستجد ساره محمد حسين ابراهيم عطيه 2281218218288212 5555

   مستجد سالى محمود عبد اللطيف سيد احمد الشاعر 2281218218288011 5555

   مستجد سحر عاصم ممدوح ابراهيم ابو صقر 2281218218288111 5555

   مستجد سلمى عبدالمنعم حسب النبى 2281218218288211 5555

   مستجد سماح رضا عبد هللا السعدنى 2281218218288010 5550

   مستجد احمد عبد الحى اسماعيلسمر  2281218218288266 5555

   مستجد شروق محمد محمود على ابو العال 2281218218288006 5555

   مستجد شروق محمود محمد المشالى 2281218218288021 5555

   مستجد احمد حسن محمود ابو زيد صباح 2281218218288012 5550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 علن النفس التربوي الرٌبضً -الرابعت( املادة:الفرقت  باثطال حضور كشف                                  

  م0200-0202للعام اجلامعى  - الثاني)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي                            

 (02جلنت )

 ســـــــــــــناال الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 افثبالنصر

   مستجد صفاء ابراهيم عبدالنبى خفاجى 2281218218288262 0555

   مستجد صفاء عيد عبدالعزيز راشد 2281218218288022 0555

   مستجد صفاء محمود احمد محمدجبر 2281218218288621 0555

   مستجد عزيزه ابراهيم دسوقى احمد البالصى 2281218218288162 0555

   مستجد عال نبيل عبداللطيف حامد جعفر 2281218218288011 0555

   مستجد علياء عادل عبد الرحمن القرضاوى 2281218218288016 0550

   مستجد غاده الششتاوى طه عبدالعظيم طه 2281218268288126 0555

   مستجد فاتن يوسف احمد البرنبالى 2281218218288102 0555

   مستجد د عبدالقادرفاطمة ماهر محم 2281218218288061 0555

   مستجد فاطمه محمد على الهنداوى 2281218218288111 0550

   مستجد لبنى الشربينى عبد العزيز عبد الحميد خفاجى 2281218218288112 0505

   مستجد جنيدى لوزة يوسف يوسف 2281218268288280 0505

   ستجدم مريم مصطفى محمد السيد احمد موسى 2281218218288111 0505

   مستجد منار اشرف مصطفى على الهابط 2281218218288011 0505

   مستجد منار سعيد عبد الباعث محمد عبد هللا 2281218218288008 0505

   مستجد ى حجازىمنار عبد النبى عبد المعطى بسيون 2281218218288181 0500

   مستجد رمنار عبدالفتاح محمد محمد عبده حج 2281218218288012 0505

   مستجد   منار محمد على احمد عطا هللا 2281218218288611 0505

   مستجد منار محمود محمد عطية زغدان 2281218218288218 0505

   دمستج منار مصطفى سعيد غريب ابراهيم 2281218218288080 0500

   مستجد منار مصطفى محمد محمد فراج 2281218218288122 0555

   مستجد منه هللا صبحى سليمان محمود صقر 2281218218288201 0555

   مستجد منى حمدى محمد مصطفى فراج 2281218218288211 0555

   مستجد منى عبد الحميد عبدالحميد ابو عالم 2281218218288216 0555

   مستجد منى عبد الناصر عالم المعداوى محمد 2281218218288611 0555

   مستجد منى مصطفى على عباس شاهين 2281218218288026 0550

   مستجد مها محمد يونس محمد ناصر 2281218218288101 0555

   مستجد مى محمد عبد المطلب محمد ابو على 2281218218288166 0555

   مستجد ابراهيم محمد احمد محمد على موسىمياده  2281218218288661 0555

   مستجد ى محمد عبده عالمنجوى مجد 2281218228288266 0550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 علن النفس التربوي الرٌبضً -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                                 

  م0200-0202للعام اجلامعى  - الثانيلدراسي )تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل ا                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ندا شريف عبدالجليل عبداللطيف مراد 2281218218288221 0555

   مستجد ندى احمد سعد سيد بسطوبسى 2281218218288060 0555

   دمستج ندى بسيونى محمود بسيونى عمارة 2281218218288286 0555

   مستجد ندى راشد عبده شعيشع 2281218218288210 0555

   مستجد ندى سلطان جالل حسين 2281218218288201 0555

   مستجد ندى سيد عبد السميع على عبد الواحد 2281218218288211 0550

   مستجد محمد احمد يوسف يوسف ندى 2281218218288211 0555

   مستجد د السيد غنيمندى محم 2281218218288061 0555

   مستجد ندى يونس عبده عبداللطيف المنياوى 2281218218288216 0555

   مستجد نرمين السعيد حسن شعبان 2281218218288082 0550

   جدمست نرمين ممدوح فتحى عبد الغنى عامر 2281218218288166 0555

   جدمست نسرين خالد مصطفى محمد مخيمر 2281218228288828 0555

   مستجد نسمه محمد القصبى السيد على 2281218218288111 0555

   مستجد نهاد عبدالوهاب على ابراهيم محمد 2281218218288018 0555

   مستجد نهاد محمود محمد السيد الدخاخنى 2281218218288218 0555

   مستجد نهله احمد محمود حسن 2281218218288118 0550

   مستجد نهله عبد الرحمن على الحوفى 2281218218288081 0555

   مستجد   نهى عبد الواحد عبد الرحمن محمد الحاوى 2281218218288612 0555

   مستجد نهيل هنداوى جالل هنداوى سرحان 2281218218288261 0555

   مستجد وره السيد صالح فايزن 2281218218288061 0550

   مستجد الد السيد على احمد سلوعنورهان خ 2281218218288112 0555

   مستجد نورهان طه على المغازى الجروه 2281218218288062 0555

   مستجد نورهان عبد الغفار عبد الحميد خليل جناح 2281218218288111 0555

   مستجد عبدالغنى ابوالغيطنورهان محمد  2281218218288221 0555

   مستجد د عزت ميمناتنورهان محم 2281218218288261 0555

   مستجد نورهان يوسف عبد العزيز يوسف 2281218218288001 0550

   مستجد نيره اشرف محمد احمد عطية 2281218218288261 0555

هاجر السعيد عبد الرحمن عبد القادر  2281218218288112 0555
 ضاوىالقر

   مستجد

   مستجد ى ماضىهاجر سمير عبد العاطى عل 2281218218288181 0555

   مستجد هاجر محمد ابراهيم بيومى العيسوى 2281218218288020 0550

 
 
 

      



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 علن النفس التربوي الرٌبضً -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                                   

  م0200-0202للعام اجلامعى  - لثانيا)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي                            

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت  توقيع الطبلت ثبلحضور

 ثبالنصراف

   مستجد هاجر محمد ابراهيم محمد المغربى 2281218218288186 0555

   جدمست هايدى اشرف محمد برهامى الهابط 2281218218288181 0555

   مستجد هايدى عبدالباسط عبدالحليم محمد 2281218218288226 0555

   مستجد هبه كمال محمد مرشدى 2281218218288061 0555

   مستجد هدير اشرف محمد السيد محمد 2281218218288116 0555

   مستجد ى محمد احمدهند عبدالح 2281218218288610 0550

   مستجد رضا محمد احمد حبلصهيام  2281218218288182 0555

   مستجد والء رضا السيد جاد عبده 2281218218288612 0555

   مستجد والء هشام فواد محمود الطحان 2281218218288161 0555

   مستجد يارا عبدالعزيز غازى يونس النجار 2281218218288121 0550

   مستجد يارا محمود على عبدالحميد احمد 2281218218288126 0505

   مستجد ياسمين جمال ابراهيم محمد حسن 2281218268288118 0505

   مستجد ياسمين حسنى السعيد ابوسكين 2281218218288111 0505

   مستجد ياسمين عبد الفتاح احمد عبد الفتاح 2281218218288128 0505

   مستجد ياسمين محمد مرسى متولى جبر 2281218218288021 0505

   باق ثناء يحيي محمد بدر 221218268288221 0500

 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الحبسب االلـــــــــــــــــــــً -الرابعت( املادة:الفرقت  طالباث حضور كشف                    

  م0200-0202للعام اجلامعى  - انيالث)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي                            
 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابتسام ابو اليزيد السيد بسيونى عبد هللا خضر 2281218218288061 0505

   مستجد يهابتسام عطيه عبدهللا عط 2281218218288621 0505

   مستجد اسراء احمد السيد احمد السيد كنانى 2281218218288161 0505

   مستجد اسراء اسامه البيلى القصبى 2281218218288618 0505

   مستجد اسراء السيد ابراهيم محمد دار 2281218218288212 0505

   مستجد السيد محمد على صالحاسراء  2281218218288612 0500

   مستجد اسراء المتولى محمود المتولى على 2281218218288108 0505

   مستجد اسراء شحاته محمود نعامه 2281218218288000 0505

   مستجد اسراء عبد الستار عزائم محمد عبدالمجيد 2281218218288111 0505

   مستجد ف ادريساسراء عطية فرج يوس 2281218218288180 0500

   مستجد اسراء ماجدى عبدالحميد حسن ابو زيد 2281218218288662 0555

   مستجد اسراء محمد احمد الشرنوبى الجلمة 2281218218288162 0555

   مستجد اسراء محمود سعد عبدالمطلب هالل 2281218218288022 0555

   مستجد شاسراء ممدوح مصطفى محمد كنفا 2281218218288201 0555

   مستجد سراء وجيه حسين احمد حسينا 2281218218288110 0555

   مستجد اسراء يوسف نعيم امين اسماعيل 2281218218288262 0550

   مستجد اسماء رضا عبدهللا محمود جوده 2281218218288661 0555

   مستجد اسماء هانى محمد عبدالرحمن حافظ عبيد 2281218218288161 0555

   مستجد غندور الشربينىاالء على على  2281218218288011 0555

   مستجد االء مرشدى محمد طه حمام 2281218218288060 0550

   مستجد الشيماء محمد قطب منصور عبده 2281218218288661 0555

   مستجد امانى احمد حسين احمد عوض 2281218218288121 0555

   مستجد احمد كامل عبدالسالم عطيهامانى  2281218268288161 0555

   مستجد امانى خميس محمد بكرى القصاص 2281218218288022 0555

   مستجد امانى سعد احمد على غريب 2281218218288011 0555

   مستجد امانى محمد فضل حسين سلطان 2281218218288260 0550

   مستجد امل محمد عبد المقصود حمد محمد 2281218218288022 0555

   مستجد نيه السعيد بسيونى طه سعدام 2281218218288111 0555

   مستجد امنيه محروس ثابت عبدالبارى سويفى 2281218218288101 0555

   مستجد اميرة حسنى احمدعبد العزيز المليطى 2281218218288121 0550



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 ــــيلـــــــــــــــــالحبست اال -المبدة:                 الرابعت( الفرقت  طالباث حضوركشف       
 م 0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                            

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد دالقادراحمد عب اميرة عبدالقادر 2281218218288611 0555

   مستجد اميره السعيد الشريف محمد ابراهيم 2281218218288211 0555

   مستجد اميره خالد ابراهيم محمد صبح 2281218218288202 0555

   مستجد اميره مسعد احمد محمد القصاص 2281218218288018 0555

   ستجدم اميمه حسين عبدالعزيز حسين 2281218218288011 0555

   مستجد ايات مصطفى حسن داود 2281218218288121 0550

   مستجد اية عبد العاطى راضى العسيلى 2281218218288021 0555

   مستجد ايمان ابراهيم عمر محمد مصباح 2281218218288182 0555

   مستجد ايمان احمد عبدهللا جاد عبد هللا 2281218218288116 0555

   مستجد يمان محمد محمود عبد المعطى الفحارا 2281218218288002 0550

   مستجد ايمان مختار ابوالعنين محمد ابو العنين 2281218268288112 0555

   مستجد ايمان مسعود سليمان حسن المغربى 2281218218288261 0555

   مستجد ايمان ياسر ابو العال محمد ابو العال 2281218218288280 0555

   مستجد ايه حسين ابراهيم على رفاعى 2281218218288126 0555

   مستجد ايه خالد ممدوح السيد جمعه 2281218218288221 0555

   مستجد ايه خيرى عبد العليم سيد احمد البريدى 2281218218288011 0550

   مستجد ايه عطا عبد المنعم مرسى عطا 2281218218288012 0555

   مستجد   عطيه عبدالمجيد مرسال ايه عيد 2281218218288101 0555

   مستجد ايه فاروق السيد كامل الخولى 2281218218288012 0555

   مستجد ايه محمد حامد محمد براغيت 2281218218288016 0550

   مستجد ايه محمد عبد العزيز محمد الحطاوى 2281218218288121 0555

   مستجد اوى شلبىكحيل شه بسمه محمد ابو 2281218218288216 0555

   مستجد بسمه محمدى عبدالوهاب الشربينى 2281218218288116 0555

   مستجد بوسى محمد ابراهيم عبدالرازق 2281218268288810 0555

   مستجد جهاد محمد عبدالسالم احمد غباشى 2281218268288262 0555

   مستجد د غباشىحسناء مصطفى محمد عبد الحمي 2281218218288100 0550

   مستجد حياه محمد عبدالحليم محمد الديب 2281218218288062 0555

   مستجد خلود عبد الفتاح كمال عبده محمد 2281218218288222 0555

   مستجد خلود محمد مبروك عبدالسالم عرب 2281218218288006 0555

   مستجد خلود ناصر على على السرو 2281218218288011 0550

 
 
 

      



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الحبست االلـــــــــــــــــــــي -المبدة:                       الرابعت(الفرقت  طالباث حضوركشف                                           
 م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                            

 (02جلنت )

 ـــناالســــــــــ ن الكــودىالرق م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد داليا رضا ابراهيم محمد واصل 2281218218288161 5505

   مستجد دنيا ابوبكر عبدالسالم اسماعيل خزعل 2281218218288111 5505

   مستجد ن السيددينا السيد عبد الرحم 2281218268288811 5505

   مستجد دينا عبد الرحمن عبد الرحمن ابو النصرحمد 2281218218288016 5505

   مستجد رانيا احمد الحمادى مروان الدسوقى 2281218218288610 5505

   مستجد رحاب حامد محمد عبد المجيد 2281218218288200 5500

   مستجد د الصاوىرحاب مصطفى عبد الفتاح احم 2281218218288661 5505

   مستجد رحمه حسام ممدوح محمد احمد المصرى 2281218218288168 5505

   مستجد رشا كمال محمد كامل متولى 2281218218288281 5505

   مستجد رضوى رضا ابراهيم على الحالج 2281218218288111 5500

   دمستج رنا ابراهيم عبدالعزيز احمد شاهين 2281218218288121 5555

   مستجد رنا جمعه محمد السعيد ابراهيم 2281218218288018 5555

   مستجد روان السيد بهى الدين السيد على 2281218218288112 5555

   مستجد روميساء يوسف محمد محمد يوسف 2281218218288021 5555

   مستجد ريم مسعد السيد على السيد 2281218218288662 5555

   مستجد حمد الدالىريهام فتحى احمد ا 2281218218288102 5550

   مستجد زينب السعيد محمد محمد صالح 2281218218288112 5555

   مستجد   زينب عبدالغنى على جالل 2281218218288061 5555

   مستجد سارة عبد الغنى عبد العليم عبد الغنى 2281218218288622 5555

   مستجد الناصر محمد عطيان سارة عبد 2281218218288626 5550

   مستجد ساره خلف هاشم احمد بدوى 2281218208288601 5555

   مستجد ساره محمد حسين ابراهيم عطيه 2281218218288212 5555

   مستجد سالى محمود عبد اللطيف سيد احمد الشاعر 2281218218288011 5555

   مستجد ابو صقرسحر عاصم ممدوح ابراهيم  2281218218288111 5555

   مستجد سلمى عبدالمنعم حسب النبى 2281218218288211 5555

   مستجد سماح رضا عبد هللا السعدنى 2281218218288010 5550

   مستجد سمر احمد عبد الحى اسماعيل 2281218218288266 5555

   مستجد شروق محمد محمود على ابو العال 2281218218288006 5555

   مستجد محمد المشالىشروق محمود  2281218218288021 5555

   مستجد صباح احمد حسن محمود ابو زيد 2281218218288012 5550

                         

 

 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

                                                                            الحبست االلـــــــــــــــــــــي -المبدة:                  الرابعت( طالباث الفرقت  حضوركشف         

 م0200-0202م اجلامعى للعا -(الفصل الدراسي الثاني الرياضيت تدريس الرتبيت)
 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهيم عبدالنبى خفاجى صفاء 2281218218288262 0555

   مستجد عبدالعزيز راشد صفاء عيد 2281218218288022 0555

   مستجد صفاء محمود احمد محمدجبر 2281218218288621 0555

   مستجد عزيزه ابراهيم دسوقى احمد البالصى 2281218218288162 0555

   مستجد رعال نبيل عبداللطيف حامد جعف 2281218218288011 0555

   مستجد علياء عادل عبد الرحمن القرضاوى 2281218218288016 0550

   مستجد غاده الششتاوى طه عبدالعظيم طه 2281218268288126 0555

   مستجد فاتن يوسف احمد البرنبالى 2281218218288102 0555

   مستجد فاطمة ماهر محمد عبدالقادر 2281218218288061 0555

   مستجد فاطمه محمد على الهنداوى 2281218218288111 0550

   مستجد لبنى الشربينى عبد العزيز عبد الحميد خفاجى 2281218218288112 0505

   مستجد لوزة يوسف يوسف جنيدى 2281218268288280 0505

   مستجد مريم مصطفى محمد السيد احمد موسى 2281218218288111 0505

   مستجد منار اشرف مصطفى على الهابط 2281218218288011 0505

   مستجد سعيد عبد الباعث محمد عبد هللامنار  2281218218288008 0505

   مستجد منار عبد النبى عبد المعطى بسيونى حجازى 2281218218288181 0500

   مستجد منار عبدالفتاح محمد محمد عبده حجر 2281218218288012 0505

   مستجد   منار محمد على احمد عطا هللا 2281218218288611 0505

   مستجد منار محمود محمد عطية زغدان 2281218218288218 0505

   مستجد منار مصطفى سعيد غريب ابراهيم 2281218218288080 0500

   مستجد منار مصطفى محمد محمد فراج 2281218218288122 0555

   مستجد مان محمود صقرمنه هللا صبحى سلي 2281218218288201 0555

   مستجد ى فراجمنى حمدى محمد مصطف 2281218218288211 0555

   مستجد منى عبد الحميد عبدالحميد ابو عالم 2281218218288216 0555

   مستجد منى عبد الناصر عالم المعداوى محمد 2281218218288611 0555

   مستجد منى مصطفى على عباس شاهين 2281218218288026 0550

   مستجد مها محمد يونس محمد ناصر 2281218218288101 0555

   مستجد مى محمد عبد المطلب محمد ابو على 2281218218288166 0555

   مستجد مياده ابراهيم محمد احمد محمد على موسى 2281218218288661 0555

   مستجد نجوى مجدى محمد عبده عالم 2281218228288266 0550

 
 
 
 



 كفرالشيخجامعت 
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 / المـال حظ توقيع  (           )  -:  عدد الحضور

 )                ( -: عــــدد الغيبة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الحبسب االلـــــــــــــــــــــً -:الرابعت( املادةالفرقت  طالباث حضوركشف                             

 م 0200-0202للعام اجلامعى  - )تدريس الرتبيت الرياضيت(الفصل الدراسي الثاني                           

 (02جلنت )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 لقيــدا

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد دا شريف عبدالجليل عبداللطيف مرادن 2281218218288221 0555

   مستجد ندى احمد سعد سيد بسطوبسى 2281218218288060 0555

   مستجد ندى بسيونى محمود بسيونى عمارة 2281218218288286 0555

   مستجد ندى راشد عبده شعيشع 2281218218288210 0555

   دمستج ندى سلطان جالل حسين 2281218218288201 0555

   مستجد ندى سيد عبد السميع على عبد الواحد 2281218218288211 0550

   مستجد ندى محمد احمد يوسف يوسف 2281218218288211 0555

   مستجد ندى محمد السيد غنيم 2281218218288061 0555

   مستجد ندى يونس عبده عبداللطيف المنياوى 2281218218288216 0555

   مستجد نرمين السعيد حسن شعبان 2281218218288082 0550

   مستجد نرمين ممدوح فتحى عبد الغنى عامر 2281218218288166 0555

   مستجد نسرين خالد مصطفى محمد مخيمر 2281218228288828 0555

   مستجد نسمه محمد القصبى السيد على 2281218218288111 0555

   مستجد لى ابراهيم محمدنهاد عبدالوهاب ع 2281218218288018 0555

   مستجد نهاد محمود محمد السيد الدخاخنى 2281218218288218 0555

   مستجد نهله احمد محمود حسن 2281218218288118 0550

   مستجد لحوفىنهله عبد الرحمن على ا 2281218218288081 0555

   مستجد   نهى عبد الواحد عبد الرحمن محمد الحاوى 2281218218288612 0555

   مستجد نهيل هنداوى جالل هنداوى سرحان 2281218218288261 0555

   مستجد نوره السيد صالح فايز 2281218218288061 0550

   جدمست نورهان خالد السيد على احمد سلوع 2281218218288112 0555

   مستجد نورهان طه على المغازى الجروه 2281218218288062 0555

   مستجد نورهان عبد الغفار عبد الحميد خليل جناح 2281218218288111 0555

   مستجد نورهان محمد عبدالغنى ابوالغيط 2281218218288221 0555

   مستجد نورهان محمد عزت ميمنات 2281218218288261 0555

   مستجد نورهان يوسف عبد العزيز يوسف 2281218218288001 0550

   مستجد نيره اشرف محمد احمد عطية 2281218218288261 0555

هاجر السعيد عبد الرحمن عبد القادر  2281218218288112 0555
 القرضاوى

   مستجد

   مستجد هاجر سمير عبد العاطى على ماضى 2281218218288181 0555

   مستجد هاجر محمد ابراهيم بيومى العيسوى 2281218218288020 0550
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 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت  روتوقيع الطبلت ثبلحض

 ثبالنصراف

   مستجد هاجر محمد ابراهيم محمد المغربى 2281218218288186 0555

   مستجد هايدى اشرف محمد برهامى الهابط 2281218218288181 0555

   مستجد هايدى عبدالباسط عبدالحليم محمد 2281218218288226 0555

   جدتمس هبه كمال محمد مرشدى 2281218218288061 0555

   مستجد هدير اشرف محمد السيد محمد 2281218218288116 0555

   مستجد هند عبدالحى محمد احمد 2281218218288610 0550

   مستجد هيام رضا محمد احمد حبلص 2281218218288182 0555

   مستجد والء رضا السيد جاد عبده 2281218218288612 0555

   مستجد م فواد محمود الطحاناوالء هش 2281218218288161 0555

   مستجد يارا عبدالعزيز غازى يونس النجار 2281218218288121 0550

   مستجد يارا محمود على عبدالحميد احمد 2281218218288126 0505

   مستجد ياسمين جمال ابراهيم محمد حسن 2281218268288118 0505

   مستجد وسكينبياسمين حسنى السعيد ا 2281218218288111 0505

   مستجد ياسمين عبد الفتاح احمد عبد الفتاح 2281218218288128 0505

   مستجد ياسمين محمد مرسى متولى جبر 2281218218288021 0505

 
 

 

 
 
 

 
 
 


