
 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور 
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الدراسى الثاني  لالفص الرياضيت()شعبت االدارة 

 (9جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهيم شريف ابراهيم الشريف 2851205215255051 7685

   مستجد  ابراهيم محمد الشاملى بلتاجى الرفاعى 2851205215255051 7682

   مستجد ابراهيم محمود محمد غلوش 2851205215255827 7680

   مستجد ابراهيم ناجى رمضان محمد ابوفايد 2851205215255511 7685

   مستجد احمد ابراهيم حماد السيد النشار 2851205285255011 7686

   مستجد احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم اللقانى 2851205215255280 7687

   مستجد احمد اكرامى حماده عبد المقصود حماده 2851205285255511 7688

   مستجد احمد جمال محمد ونس 2851205215255617 7681

   مستجد احمد حامد محمود خليفة 2851205215255285 7681

   مستجد احمد حسن محمد حسن 2851205225255616 7685

   مستجد احمد رافت عبد المحسن عبد المحسن عميره 2851205285255010 7615

   مستجد احمد رجائى رفعت خليل الحايس 2851205215255512 7612

   مستجد احمد رشاد السيد محمد عبدهللا ذغدان 2851205285255670 7610

   مستجد احمد سمير عبد العظيم عيسى سالمة 2851205215255655 7615

   مستجد احمد صبحى عبد الفتاح سيد احمد 2851205285255501 7612

   مستجد صدقى على ابراهيم عاصىاحمد  2851205215255525 7610

   مستجد احمد طارق عبدالعزيز عبدالعزيز 2851205215255622 7615

   مستجد احمد طنطاوى حمودة محمد حمودة 2851205215255261 7616

   مستجد احمد عباس راشد عباس حسن 2851205215255015 7647

   مستجد غراب احمد عبدالعزيز محمد محمد 2851205215255581 7648

   مستجد احمد عبدهللا احمد غنيم 2851205255255581 7611

   مستجد احمد عبدالنبى ابراهيم احمد الشافعى 2851205215255511 7611

   مستجد احمد على عبد القادر غازى 2851205215255585 7611

   مستجد احمد على محمدين مهدى محروس 2851205215255601 7615

   مستجد احمد محمد السيد احمد حبيبه 2851205215255571 7612

   مستجد احمد محمد رجب احمد جاد الحق 2851205215255021 7610

   مستجد احمد محمد سعيد راشد 2851205215255277 7615

   مستجد احمد محمد عبد العليم محمد عبد الفتاح 2851205215255517 7656

   مستجد احمد محمد عبد الهادى الفقى 2851205215255505 7617

   مستجد السعيد الكومى نعبد الرحماحمد محمد  2851205265255210 7618

  
 

 التشريعات والقوانين الرياضية-المادة :
         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالب كشف حضور
 م0202/0200اجلامعي/للعام  -الفصل الدراسى الثاني  )شعبت االدارة الرياضيت(

 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد الجداوى معبد السالاحمد محمد على  2851205215255515 7611

   مستجد احمد محمد محمد عقيرب 2851205215255512 7611

   مستجد احمد محمد محمود الهمشرى 2851205215255500 7611

   مستجد احمد محمود احمد الخولى 2851205265255255 7755

   مستجد احمد ناجى مرسى احمد ناجى 2851205215255662 7752

   مستجد  عمارةاحمد نبيل حسن محمد  2851205215255720 7750

   مستجد عبد العزيز محمداحمد نبيل فواد  2851205215255062 7755

   مستجد احمد ياسر ابو اليزيد رمضان دويدار 2851205215255555 7756

   مستجد السيد رجب فريد الشرقاوى أدهم 2851205215255725 7757

   مستجد اسامة على ممدوح ابوالخير 2851205285255585 7758

   مستجد اسامه السيد على سالم 2851205285255557 7751

   مستجد امام محمد عاصى نعبد الرحماسامه  2851205215255780 7751

   مستجد اسالم السيد محمد السيد القبالوى 2851205265255515 7755

   مستجد اسالم رافت عبده محمد الصفتى 2851205285255211 7725

   مستجد اسالم محمد سعد الدين محمد محمد حواس 2851205215255066 7722

   مستجد االمير الحسينى حمادة على 2851205215255258 7720

   مستجد السعيد عادل محمد السيد منصور 2851205215255517 7725

   مستجد السيد عادل السيد محمد ابوالعنين 2851205275255515 7726

   مستجد السيد عبد الباسط السيد مصطفى 2851205215255515 7727

   مستجد العزيزى مصطفى العزيزى الطحان 2851205215255557 7728

   مستجد امير خالد عبد الصادق سيد احمد 2851205215255016 7721

   مستجد نعمه هللا معبد السال زعبد العزيايمن فتحى  2851205215255585 7721

   مستجد بسطويسى مرسى دعبد الواحباهر محمد  2851205215255261 7721

   مستجد عمارةعطا  فعبد اللطيجابر احمد  2851205215255285 7705

   مستجد حسام السيد عبد الوهاب السيد عريف 2851205215255665 7702

   مستجد حسام محمد حسن المتولى االطروش 2851205215255626 7700

   مستجد حسن صالح السيد السيد النحاس 2851205285255211 7705

   مستجد حسن محمد فهمى مغازى محمد 2851205215255510 7706

   مستجد حمدى ابراهيم عبد الستار رمضان سعيد 2851205275255211 7707

   مستجد السيد ابراهيم السلخ رعبد الناصرامى  2851205275255851 7708

   مستجد الجداوى معبد السالاحمد محمد على  2851205215255515 7701

 التشريعات والقوانين الرياضية-المادة :

                         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبحضوركشف 
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الفصل الدراسى الثاني  )شعبت االدارة الرياضيت(

 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

الطبلت توقيع 

 ثبالنصراف

   مستجد سامح ابراهيم سعد محمد محمد عرفه 2851205215255558 7701

   مستجد سمير عادل على رجب 2851205215255710 7701

   مستجد شعيب صابر عبدالعزيز العجيزى 2851205215255212 7755

   مستجد طارق عبدالمنعم محمد محمد شرف 2851205215255561 7752

   مستجد  طارق محمد محمد محمد مهابه 2851205285255511 7750

   مستجد عادل عاطف ابراهيم عبد الرحمن عمار 2851205215255580 7755

   مستجد عبد الحميد السعيد عبد الحميد محمد ابراهيم 2851205215255575 7756

   مستجد عبد الرحمن شحاته امين موسى عبد هللا 2851205275255025 7757

   مستجد عبد الرحمن عصام مسعد ابراهيم الشهاوى 2851205215255218 7758

   مستجد عبد الرحمن على على حسن عبد النبى 2851205215255288 7751

   مستجد عبد العزيز احمد عبد العزيز ابراهيم االختيار 2851205215255611 7751

   مستجد العزيز عبد الرحمن غريبعبد العزيز ناصر عبد  2851205215255751 7751

   مستجد عبد هللا جمعه محمد محمد المقدم 2851205215255206 7765

   مستجد عبد هللا رجب الدمرداش المرسى 2851205215255555 7762

   مستجد عبدالعزيز محمد ابراهيم السيد ابو المجد 2851205215255562 7760

   مستجد ابراهيم شحاتة عبدهللا عبدهللا 2851205215255017 7765

   مستجد عالء محمد عبد ربه محمد بدر 2851205215255517 7766

   مستجد على محمد محمد عدالجواد عبدالرحمن 2851205215255710 7767

   مستجد عماد عبد الحليم حمزة احمد على القناوى 2851205285255067 7768

   مستجد فادى بهاء هاشم الدفراوى 2851205285255600 7761

   مستجد كريم رضا عبدالبارى ابوالمجد 2851205215255885 7761

   مستجد كريم عبدالسميع محمد غازى علوان 2851205215255217 7761

   مستجد محمد اشرف انس الوجود على سالم 2851205215255222 7775

   مستجد الجمل محمد جمال محمد محمد 2851205215255550 7772

   مستجد محمد حسن مصطفى مصطفى السناط 2851205285255655 7770

   مستجد محمد حمدى الششتاوى ابوالعينين 2851205285255667 7775

   مستجد محمد خليفه محمد حسن النحراوى 2851205215255571 7776

   مستجد محمد رضا السعيد يوسف 2851205285255512 7777

   مستجد محمد زين مبروك زايد 2851205215255571 7778

   مستجد محمد شكرى عبدالفتاح مصطفى 2851205215255575 7775

 التشريعات والقوانين الرياضية -المادة :
                         

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور 
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الثاني   الفصل الدراسى)شعبت االدارة الرياضيت(

 (20جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد محمد عبد السميع محمد عبد السميع 2851205215255552 7771

   مستجد عبدالقادر محمد الكيال محمد عبدهللا 2851205215255565 7771

   مستجد محمد عبدالمنعم محمد حسين العتربى 2851205215255050 7785

   مستجد محمد عصام محمد قدرى ابراهيم القواس 2851205215255758 7782

   مستجد  محمد عماد عبدالمولى عبدالسالم 2851205215255565 7780

   مستجد محمد ماهر محمد عبدهللا احمد 2851205285255660 7785

   مستجد محمد محمد السيد ذكير محمد يوسف 2851205215255665 7786

   مستجد محمد محمد طه محمد سالم 2851205285255615 7787

   مستجد محمد محمد عبد العظيم ابو صالح 2851205215255577 7788

   مستجد داود محمد مسعود محمد محمد 2851205215255260 7781

   مستجد محمد منصور سعد محمد عوض 2851205285255061 7781

   مستجد محمد نبيل على محمد بركات 2851205215255501 7781

   مستجد محمود حمدى محمد محمد منصور حبيب 2851205215255611 7755

   مستجد محمود رضا السيد على الزغبى 2851205215255527 7712

   مستجد محمود فايز احمد ابوزيد ابوسكين 2851205275255876 7710

   مستجد محمود محمد ابو الفتوح الغمرى 2851205215255726 7755

   مستجد محمود محمد محمود سليمان بخيت 2851205215255506 7716

   مستجد مختار كامل محمد ابوشهاب 2851205215255527 7717

   مستجد مصطفى السنهورى محمد السعيد الزنط 2851205215255511 7718

   مستجد مصطفى السيد سمير مصطفى متولى 2851205215255555 7711

   مستجد مصطفى رفعت عبدالحميد ابراهيم 2851205215255255 7711

   مستجد مصطفى عبيد عثمان عبدالونيس 2851205215255528 7711

   مستجد مصطفى محسن عبد الفتاح محمد متولى 2851205215255568 7715

   مستجد مصطفى محمد مصطفى محمود الخميسى 2851205215255571 7712

   مستجد ممدوح سالم محمد سالم شلبى 2851205285255581 7745

   مستجد منتصر محمود فتحى محمود مصطفى 2851205275255011 7715

   مستجد الموجود حافظ المرسى مهند عصام عبد 2851205215255566 7716

   مستجد نادر احمد السيد محمد الشرقاوى 2851205285255518 7747

   مستجد نصر ياسر نصر محمود حنفى 2851205215255551 7718

   مستجد وائل محمد سالم عبدهللا 2851205215255615 7711

 التشريعات والقوانين الرياضية -المادة :
                         

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الفصل الدراسى الثاني )شعبت االدارة الرياضيت(

 (21جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد البحيرى السيد النحاسوليد سامح  0581018018088011 7711

   مستجد يحى جمال يحى المصرى 0581018018088863 7711

   مستجد يوسف شعبان ابراهيم يوسق الجندى 0581018068088424 7715

   مستجد يوسف مجدى حسن محمد النجار 0581018018088128 7712

   باق احمد ايمن عوض احمد عرفيه 2680218218288161 7710

   باق    احمد عبد الباسط محمد على عيد 2680218268288662 7715

   باق    اسامة هاشم السيد عبد الحليم عبد العاطى 2680218268288128 7716

   باق    اسامه ابراهيم محمد احمد عبده 2680218218288681 7717

7857 
من  جمعه عبدربه محمد امام 2680218268288168

 0الخارج
  

7858 
من  احمد فتوح محمد فتوح ابو دسوقي 2680218218288168

 1الخارج
  

7822 
من  محيي سعد ابراهيم الحنفي 268021822188111

  2الخارج
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والقوانين الرياضيةالتشريعات  -المادة :
                         

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الدراسى الثاني   لالفص الرياضيت()شعبت االدارة 

 (9جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهيم شريف ابراهيم الشريف 2851205215255051 7685

   مستجد  بلتاجى الرفاعىابراهيم محمد الشاملى  2851205215255051 7682

   مستجد ابراهيم محمود محمد غلوش 2851205215255827 7680

   مستجد ابراهيم ناجى رمضان محمد ابوفايد 2851205215255511 7685

   مستجد احمد ابراهيم حماد السيد النشار 2851205285255011 7686

   مستجد اللقانىاحمد ابراهيم مصطفى ابراهيم  2851205215255280 7687

   مستجد احمد اكرامى حماده عبد المقصود حماده 2851205285255511 7688

   مستجد احمد جمال محمد ونس 2851205215255617 7681

   مستجد احمد حامد محمود خليفة 2851205215255285 7681

   مستجد احمد حسن محمد حسن 2851205225255616 7685

   مستجد احمد رافت عبد المحسن عبد المحسن عميره 2851205285255010 7615

   مستجد احمد رجائى رفعت خليل الحايس 2851205215255512 7612

   مستجد احمد رشاد السيد محمد عبدهللا ذغدان 2851205285255670 7610

   مستجد احمد سمير عبد العظيم عيسى سالمة 2851205215255655 7615

   مستجد احمد صبحى عبد الفتاح سيد احمد 2851205285255501 7612

   مستجد احمد صدقى على ابراهيم عاصى 2851205215255525 7610

   مستجد احمد طارق عبدالعزيز عبدالعزيز 2851205215255622 7615

   مستجد احمد طنطاوى حمودة محمد حمودة 2851205215255261 7616

   مستجد احمد عباس راشد عباس حسن 2851205215255015 7647

   مستجد احمد عبدالعزيز محمد محمد غراب 2851205215255581 7648

   مستجد احمد عبدهللا احمد غنيم 2851205255255581 7611

   مستجد احمد عبدالنبى ابراهيم احمد الشافعى 2851205215255511 7611

   مستجد احمد على عبد القادر غازى 2851205215255585 7611

   مستجد احمد على محمدين مهدى محروس 2851205215255601 7615

   مستجد احمد محمد السيد احمد حبيبه 2851205215255571 7612

   مستجد احمد محمد رجب احمد جاد الحق 2851205215255021 7610

   مستجد احمد محمد سعيد راشد 2851205215255277 7615

   مستجد احمد محمد عبد العليم محمد عبد الفتاح 2851205215255517 7656

   مستجد احمد محمد عبد الهادى الفقى 2851205215255505 7617

   مستجد احمد محمد عبدالرحمن السعيد الكومى 2851205265255210 7618

 

  

 علم االجتماع الرياضي-المادة :
                       



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الفصل الدراسى الثاني  )شعبت االدارة الرياضيت(

 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد الجداوىاحمد محمد على عبدالسالم  2851205215255515 7611

   مستجد احمد محمد محمد عقيرب 2851205215255512 7611

   مستجد احمد محمد محمود الهمشرى 2851205215255500 7611

   مستجد احمد محمود احمد الخولى 2851205265255255 7755

   مستجد احمد ناجى مرسى احمد ناجى 2851205215255662 7752

   مستجد  احمد نبيل حسن محمد عماره 2851205215255720 7750

   مستجد احمد نبيل فواد عبد العزيز محمد 2851205215255062 7755

   مستجد احمد ياسر ابو اليزيد رمضان دويدار 2851205215255555 7756

   مستجد ادهم السيد رجب فريد الشرقاوى 2851205215255725 7757

   مستجد ممدوح ابوالخيراسامة على  2851205285255585 7758

   مستجد اسامه السيد على سالم 2851205285255557 7751

   مستجد اسامه عبدالرحمن امام محمد عاصى 2851205215255780 7751

   مستجد اسالم السيد محمد السيد القبالوى 2851205265255515 7755

   مستجد اسالم رافت عبده محمد الصفتى 2851205285255211 7725

   مستجد اسالم محمد سعد الدين محمد محمد حواس 2851205215255066 7722

   مستجد االمير الحسينى حمادة على 2851205215255258 7720

   مستجد السعيد عادل محمد السيد منصور 2851205215255517 7725

   مستجد السيد عادل السيد محمد ابوالعنين 2851205275255515 7726

   مستجد السيد عبد الباسط السيد مصطفى 2851205215255515 7727

   مستجد العزيزى مصطفى العزيزى الطحان 2851205215255557 7728

   مستجد امير خالد عبد الصادق سيد احمد 2851205215255016 7721

   مستجد ايمن فتحى عبدالعزيز عبدالسالم نعمه هللا 2851205215255585 7721

   مستجد باهر محمد عبدالواحد بسطويسى مرسى 2851205215255261 7721

   مستجد جابر احمد عبداللطيف عطا عماره 2851205215255285 7705

   مستجد حسام السيد عبد الوهاب السيد عريف 2851205215255665 7702

   مستجد حسام محمد حسن المتولى االطروش 2851205215255626 7700

   مستجد حسن صالح السيد السيد النحاس 2851205285255211 7705

   مستجد حسن محمد فهمى مغازى محمد 2851205215255510 7706

   مستجد حمدى ابراهيم عبد الستار رمضان سعيد 2851205275255211 7707

   مستجد رامى عبدالناصر السيد ابراهيم السلخ 2851205275255851 7708

 علم االجتماع الرياضي-المادة :
                       



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0200م /0202/0200للعام اجلامعي/ -الفصل الدراسى الثاني  )شعبت االدارة الرياضيت(

 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد سامح ابراهيم سعد محمد محمد عرفه 0581018068088225 7701

   مستجد سمير عادل على رجب 0581018068088461 7701

   مستجد شعيب صابر عبدالعزيز العجيزى 0581018018088010 7701

   مستجد طارق عبدالمنعم محمد محمد شرف 0581018018088236 7755

   مستجد  طارق محمد محمد محمد مهابه 0581018058088216 7752

   مستجد عادل عاطف ابراهيم عبد الرحمن عمار 0581018068088251 7750

   مستجد عبد الحميد السعيد عبد الحميد محمد ابراهيم 0581018068088242 7755

   مستجد عبد الرحمن شحاته امين موسى عبد هللا 0581018048088102 7756

   مستجد عبد الرحمن عصام مسعد ابراهيم الشهاوى 0581018018088065 7757

   مستجد عبد الرحمن على على حسن عبد النبى 0581018018088055 7758

   مستجد عبد العزيز احمد عبد العزيز ابراهيم االختيار 0581018068088316 7751

   مستجد الرحمن غريبعبد العزيز ناصر عبد العزيز عبد  0581018068088486 7751

   مستجد عبد هللا جمعه محمد محمد المقدم 0581018018088013 7751

   مستجد عبد هللا رجب الدمرداش المرسى 0581018018088828 7765

   مستجد عبدالعزيز محمد ابراهيم السيد ابو المجد 0581018018088830 7762

   مستجد ابراهيم شحاتة عبدهللا عبدهللا 0581018018088164 7760

   مستجد عالء محمد عبد ربه محمد بدر 0581018018088814 7765

   مستجد دالجواد عبدالرحمنبعلى محمد محمد ع 0581018068088461 7766

   مستجد عماد عبد الحليم حمزة احمد على القناوى 0581018058088134 7767

   مستجد فادى بهاء هاشم الدفراوى 0581018058088311 7768

   مستجد كريم رضا عبدالبارى ابوالمجد 0581018018088552 7761

   مستجد كريم عبدالسميع محمد غازى علوان 0581018018088064 7761

   مستجد محمد اشرف انس الوجود على سالم 0581018018088000 7761

   مستجد الجمل محمد جمال محمد محمد 0581018018088281 7775

   مستجد محمد حسن مصطفى مصطفى السناط 0581018058088328 7772

   مستجد محمد حمدى الششتاوى ابوالعينين 0581018058088334 7770

   مستجد محمد خليفه محمد حسن النحراوى 0581018018088241 7775

   مستجد محمد رضا السعيد يوسف 0581018058088260 7776

   مستجد محمد زين مبروك زايد 0581018068088246 7777

   مستجد محمد شكرى عبدالفتاح مصطفى 0581018018088248 7778

  

 علم االجتماع الرياضي-المادة :
                       

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0200م /0202/0200للعام اجلامعي/ -الثاني   الفصل الدراسى)شعبت االدارة الرياضيت(

 (20جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد محمد عبد السميع محمد عبد السميع 0581018018088820 7771

   مستجد عبدالقادر محمد الكيال محمد عبدهللا 0581018018088238 7771

   مستجد محمد عبدالمنعم محمد حسين العتربى 0581018018088121 7771

   مستجد محمد عصام محمد قدرى ابراهيم القواس 0581018068088485 7785

   مستجد  محمد عماد عبدالمولى عبدالسالم 0581018068088232 7782

   مستجد محمد ماهر محمد عبدهللا احمد 0581018058088331 7780

   مستجد محمد محمد السيد ذكير محمد يوسف 0581018068088338 7785

   مستجد محمد محمد طه محمد سالم 0581018058088368 7786

   مستجد محمد محمد عبدالعظيم ابوصالح 0581018018088244 7787

   مستجد داود محمد مسعود محمد محمد 0581018018088031 7788

   مستجد محمد منصور سعد محمد عوض 0581018058088136 7781

   مستجد محمد نبيل على محمد بركات 0581018018088811 7781

   مستجد محمود حمدى محمد محمد منصور حبيب 0581018068088361 7781

   مستجد محمود رضا السيد على الزغبى 0581018068088804 7755

   مستجد محمود فايز احمد ابوزيد ابوسكين 0581018048088543 7712

   مستجد محمود محمد ابو الفتوح الغمرى 0581018068088403 7710

   مستجد محمود محمد محمود سليمان بخيت 0581018018088813 7755

   مستجد مختار كامل محمد ابوشهاب 0581018018088204 7716

   مستجد مصطفى السنهورى محمد السعيد الزنط 0581018068088261 7717

   مستجد مصطفى السيد سمير مصطفى متولى 0581018018088822 7718

   مستجد مصطفى رفعت عبدالحميد ابراهيم 0581018018088082 7711

   مستجد مصطفى عبيد عثمان عبدالونيس 0581018018088205 7711

   مستجد مصطفى محسن عبد الفتاح محمد متولى 0581018018088835 7711

   مستجد مصطفى محمد مصطفى محمود الخميسى 0581018068088846 7715

   مستجد ممدوح سالم محمد سالم شلبى 0581018058088256 7712

   مستجد منتصر محمود فتحى محمود مصطفى 0581018048088166 7745

   مستجد الموجود حافظ المرسى مهند عصام عبد 0581018018088833 7715

   مستجد نادر احمد السيد محمد الشرقاوى 0581018058088265 7716

   مستجد نصر ياسر نصر محمود حنفى 0581018068088281 7747

   مستجد وائل محمد سالم عبدهللا 0581018068088368 7718

 علم االجتماع الرياضي-المادة :
                       



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0200م /0202/0200للعام اجلامعي/ -الفصل الدراسى الثاني  )شعبت االدارة الرياضيت(

 (21جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد البحيرى السيد النحاسوليد سامح  0581018018088011 7711

   مستجد يحى جمال يحى المصرى 0581018018088863 7711

   مستجد يوسف شعبان ابراهيم يوسق الجندى 0581018068088424 7711

   مستجد يوسف مجدى حسن محمد النجار 0581018018088128 7715

   باق احمد ايمن عوض احمد عرفيه 2680218218288161 7712

   باق    احمد عبد الباسط محمد على عيد 2680218268288662 7710

   باق    اسامة هاشم السيد عبد الحليم عبد العاطى 2680218268288128 7715

   باق    اسامه ابراهيم محمد احمد عبده 2680218218288681 7716

   باق    عبد هللا بسيونى عوض عرفه عبده 2680218268288181 7717

   باق     فادي ابراهيم حسن رخا 2680218268288116 7711

   باق    محمد فكرى السيد الشربينى السيد 2680218218288861 7711

   باق    هادى محمد عزت اليمانى قابل 2680218218288811 7852

   0من الخارج جمعه عبدربه محمد امام 2680218268288168 7855

   1من الخارج احمد فتوح محمد فتوح ابو دسوقي 2680218218288168 7857

    2من الخارج محيي سعد ابراهيم الحنفي 268021822188111 7858

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 علم االجتماع الرياضي-المادة :
                       



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الثاني الدراسى  لالفص الرياضيت()شعبت االدارة 

 (9جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهيم شريف ابراهيم الشريف 2851205215255051 7685

   مستجد  الرفاعىابراهيم محمد الشاملى بلتاجى  2851205215255051 7682

   مستجد ابراهيم محمود محمد غلوش 2851205215255827 7680

   مستجد ابراهيم ناجى رمضان محمد ابوفايد 2851205215255511 7685

   مستجد احمد ابراهيم حماد السيد النشار 2851205285255011 7686

   مستجد احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم اللقانى 2851205215255280 7687

   مستجد احمد اكرامى حماده عبد المقصود حماده 2851205285255511 7688

   مستجد احمد جمال محمد ونس 2851205215255617 7681

   مستجد احمد حامد محمود خليفة 2851205215255285 7681

   مستجد احمد حسن محمد حسن 2851205225255616 7685

   مستجد رافت عبد المحسن عبد المحسن عميرهاحمد  2851205285255010 7615

   مستجد احمد رجائى رفعت خليل الحايس 2851205215255512 7612

   مستجد احمد رشاد السيد محمد عبدهللا ذغدان 2851205285255670 7610

   مستجد احمد سمير عبد العظيم عيسى سالمة 2851205215255655 7615

   مستجد احمد صبحى عبد الفتاح سيد احمد 2851205285255501 7612

   مستجد احمد صدقى على ابراهيم عاصى 2851205215255525 7610

   مستجد احمد طارق عبدالعزيز عبدالعزيز 2851205215255622 7615

   مستجد احمد طنطاوى حمودة محمد حمودة 2851205215255261 7616

   مستجد عباس حسناحمد عباس راشد  2851205215255015 7647

   مستجد احمد عبدالعزيز محمد محمد غراب 2851205215255581 7648

   مستجد احمد عبدهللا احمد غنيم 2851205255255581 7611

   مستجد احمد عبدالنبى ابراهيم احمد الشافعى 2851205215255511 7611

   مستجد احمد على عبد القادر غازى 2851205215255585 7611

   مستجد احمد على محمدين مهدى محروس 2851205215255601 7615

   مستجد احمد محمد السيد احمد حبيبه 2851205215255571 7612

   مستجد احمد محمد رجب احمد جاد الحق 2851205215255021 7610

   مستجد احمد محمد سعيد راشد 2851205215255277 7615

   مستجد محمد عبد العليم محمد عبد الفتاحاحمد  2851205215255517 7656

   مستجد احمد محمد عبد الهادى الفقى 2851205215255505 7617

   مستجد احمد محمد عبدالرحمن السعيد الكومى 2851205265255210 7618

 

  

 طرق ادارة المنافسات الرياضية-المادة :

                         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الثاني الدراسى  لالفص الرياضيت()شعبت االدارة 

 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد احمد محمد على عبدالسالم الجداوى 2851205215255515 7611

   مستجد احمد محمد محمد عقيرب 2851205215255512 7611

   مستجد احمد محمد محمود الهمشرى 2851205215255500 7611

   مستجد احمد محمود احمد الخولى 2851205265255255 7755

   مستجد احمد ناجى مرسى احمد ناجى 2851205215255662 7752

   مستجد  عمارهاحمد نبيل حسن محمد  2851205215255720 7750

   مستجد احمد نبيل فواد عبد العزيز محمد 2851205215255062 7755

   مستجد احمد ياسر ابو اليزيد رمضان دويدار 2851205215255555 7756

   مستجد ادهم السيد رجب فريد الشرقاوى 2851205215255725 7757

   مستجد اسامة على ممدوح ابوالخير 2851205285255585 7758

   مستجد اسامه السيد على سالم 2851205285255557 7751

   مستجد اسامه عبدالرحمن امام محمد عاصى 2851205215255780 7751

   مستجد اسالم السيد محمد السيد القبالوى 2851205265255515 7755

   مستجد اسالم رافت عبده محمد الصفتى 2851205285255211 7725

   مستجد اسالم محمد سعد الدين محمد محمد حواس 2851205215255066 7722

   مستجد االمير الحسينى حمادة على 2851205215255258 7720

   مستجد السعيد عادل محمد السيد منصور 2851205215255517 7725

   مستجد السيد عادل السيد محمد ابوالعنين 2851205275255515 7726

   مستجد السيد عبد الباسط السيد مصطفى 2851205215255515 7727

   مستجد العزيزى مصطفى العزيزى الطحان 2851205215255557 7728

   مستجد امير خالد عبد الصادق سيد احمد 2851205215255016 7721

   مستجد ايمن فتحى عبدالعزيز عبدالسالم نعمه هللا 2851205215255585 7721

   مستجد باهر محمد عبدالواحد بسطويسى مرسى 2851205215255261 7721

   مستجد جابر احمد عبداللطيف عطا عماره 2851205215255285 7705

   مستجد حسام السيد عبد الوهاب السيد عريف 2851205215255665 7702

   مستجد حسام محمد حسن المتولى االطروش 2851205215255626 7700

   مستجد حسن صالح السيد السيد النحاس 2851205285255211 7705

   مستجد حسن محمد فهمى مغازى محمد 2851205215255510 7706

   مستجد حمدى ابراهيم عبد الستار رمضان سعيد 2851205275255211 7707

   مستجد رامى عبدالناصر السيد ابراهيم السلخ 2851205275255851 7708

 طرق ادارة المنافسات الرياضية-المادة:

                         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0202/0200للعام اجلامعي/ -الثاني الدراسى  لالفص الرياضيت()شعبت االدارة 

 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد سامح ابراهيم سعد محمد محمد عرفه 0581018068088225 7701

   مستجد سمير عادل على رجب 0581018068088461 7701

   مستجد شعيب صابر عبدالعزيز العجيزى 0581018018088010 7701

   مستجد طارق عبدالمنعم محمد محمد شرف 0581018018088236 7755

   مستجد  طارق محمد محمد محمد مهابه 0581018058088216 7752

   مستجد عادل عاطف ابراهيم عبد الرحمن عمار 0581018068088251 7750

   مستجد عبد الحميد السعيد عبد الحميد محمد ابراهيم 0581018068088242 7755

   مستجد عبد الرحمن شحاته امين موسى عبد هللا 0581018048088102 7756

   مستجد عبد الرحمن عصام مسعد ابراهيم الشهاوى 0581018018088065 7757

   مستجد عبد الرحمن على على حسن عبد النبى 0581018018088055 7758

   مستجد عبد العزيز احمد عبد العزيز ابراهيم االختيار 0581018068088316 7751

   مستجد العزيز عبد الرحمن غريبعبد العزيز ناصر عبد  0581018068088486 7751

   مستجد عبد هللا جمعه محمد محمد المقدم 0581018018088013 7751

   مستجد عبد هللا رجب الدمرداش المرسى 0581018018088828 7765

   مستجد عبدالعزيز محمد ابراهيم السيد ابو المجد 0581018018088830 7762

   مستجد ابراهيم شحاتة عبدهللا عبدهللا 0581018018088164 7760

   مستجد عالء محمد عبد ربه محمد بدر 0581018018088814 7765

   مستجد دالجواد عبدالرحمنبعلى محمد محمد ع 0581018068088461 7766

   مستجد عماد عبد الحليم حمزة احمد على القناوى 0581018058088134 7767

   مستجد فادى بهاء هاشم الدفراوى 0581018058088311 7768

   مستجد كريم رضا عبدالبارى ابوالمجد 0581018018088552 7761

   مستجد كريم عبدالسميع محمد غازى علوان 0581018018088064 7761

   مستجد محمد اشرف انس الوجود على سالم 0581018018088000 7761

   مستجد الجمل محمد جمال محمد محمد 0581018018088281 7775

   مستجد محمد حسن مصطفى مصطفى السناط 0581018058088328 7772

   مستجد محمد حمدى الششتاوى ابوالعينين 0581018058088334 7770

   مستجد محمد خليفه محمد حسن النحراوى 0581018018088241 7775

   مستجد محمد رضا السعيد يوسف 0581018058088260 7776

   مستجد محمد زين مبروك زايد 0581018068088246 7777

   مستجد محمد شكرى عبدالفتاح مصطفى 0581018018088248 7778

  

 طرق ادارة المنافسات الرياضيةالمادة: 

                         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الدراسى الثاني   لالفص الرياضيت()شعبت االدارة 

 (20جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد محمد عبد السميع محمد عبد السميع 0581018018088820 7771

   مستجد محمد عبدهللا عبدالقادر محمد الكيال 0581018018088238 7771

   مستجد محمد عبدالمنعم محمد حسين العتربى 0581018018088121 7785

   مستجد محمد عصام محمد قدرى ابراهيم القواس 0581018068088485 7782

   مستجد  محمد عماد عبدالمولى عبدالسالم 0581018068088232 7780

   مستجد محمد ماهر محمد عبدهللا احمد 0581018058088331 7785

   مستجد محمد محمد السيد ذكير محمد يوسف 0581018068088338 7786

   مستجد محمد محمد طه محمد سالم 0581018058088368 7787

   مستجد محمد محمد عبدالعظيم ابوصالح 0581018018088244 7788

   مستجد محمد مسعود محمد محمد داود 0581018018088031 7781

   مستجد محمد منصور سعد محمد عوض 0581018058088136 7781

   مستجد محمد نبيل على محمد بركات 0581018018088811 7781

   مستجد محمود حمدى محمد محمد منصور حبيب 0581018068088361 7755

   مستجد محمود رضا السيد على الزغبى 0581018068088804 7712

   مستجد ابوسكينمحمود فايز احمد ابوزيد  0581018048088543 7710

   مستجد محمود محمد ابو الفتوح الغمرى 0581018068088403 7755

   مستجد محمود محمد محمود سليمان بخيت 0581018018088813 7716

   مستجد مختار كامل محمد ابوشهاب 0581018018088204 7717

   مستجد مصطفى السنهورى محمد السعيد الزنط 0581018068088261 7718

   مستجد مصطفى السيد سمير مصطفى متولى 0581018018088822 7711

   مستجد مصطفى رفعت عبدالحميد ابراهيم 0581018018088082 7711

   مستجد مصطفى عبيد عثمان عبدالونيس 0581018018088205 7711

   مستجد مصطفى محسن عبد الفتاح محمد متولى 0581018018088835 7715

   مستجد مصطفى محمد مصطفى محمود الخميسى 0581018068088846 7712

   مستجد ممدوح سالم محمد سالم شلبى 0581018058088256 7745

   مستجد منتصر محمود فتحى محمود مصطفى 0581018048088166 7715

   مستجد مهند عصام عبد الموجود حافظ المرسى 0581018018088833 7716

   مستجد نادر احمد السيد محمد الشرقاوى 0581018058088265 7747

   مستجد نصر ياسر نصر محمود حنفى 0581018068088281 7718

   مستجد وائل محمد سالم عبدهللا 0581018068088368 7711

 طرق ادارة المنافسات الرياضية-المادة :

                         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 0202/0200للعام اجلامعي/ -الفصل الدراسى الثاني  )شعبت االدارة الرياضيت(

 (21جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد وليد سامح البحيرى السيد النحاس 0581018018088011 7711

   مستجد يحى جمال يحى المصرى 0581018018088863 7711

   مستجد يوسف شعبان ابراهيم يوسق الجندى 0581018068088424 7711

   مستجد يوسف مجدى حسن محمد النجار 0581018018088128 7715

   باق احمد ايمن عوض احمد عرفيه 2680218218288161 7712

   باق    عوض عرفه عبده عبد هللا بسيونى 2680218268288181 7710

   باق    محمد فكرى السيد الشربينى السيد 2680218218288861 7711

   باق    مصطفى هانى مصطفى محمد عبد الرحيم 2680218218288860 7852

7850 
من  احمد فتوح محمد فتوح ابو دسوقي 2680218218288168

 1الخارج
  

7858 
من  الحنفي محيي سعد ابراهيم 268021822188111

  2الخارج
  

 طرق ادارة المنافسات الرياضية-المادة :

                         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الفصل الدراسى الثاني  )شعبت االدارة الرياضيت(

 (9جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهيم شريف ابراهيم الشريف 0581018018088186 7685

   مستجد  ابراهيم محمد الشاملى بلتاجى الرفاعى 0581018018088181 7682

   مستجد ابراهيم محمود محمد غلوش 0581018068088360 7680

   مستجد ابراهيم ناجى رمضان محمد ابوفايد 0581018068088211 7685

   مستجد احمد ابراهيم حماد السيد النشار 0581018058088166 7686

   مستجد احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم اللقانى 0581018018088051 7687

   مستجد احمد اكرامى حماده عبد المقصود حماده 0581018058088216 7688

   مستجد احمد جمال محمد ونس 0581018068088364 7681

   مستجد احمد حامد محمود خليفة 0581018018088052 7681

   مستجد احمد حسن محمد حسن 0581018008088313 7685

   مستجد احمد رافت عبد المحسن عبد المحسن عميره 0581018058088111 7615

   مستجد رفعت خليل الحايس احمد رجائى 0581018018088860 7612

   مستجد احمد رشاد السيد محمد عبدهللا ذغدان 0581018058088341 7610

   مستجد احمد سمير عبد العظيم عيسى سالمة 0581018068088328 7615

   مستجد احمد صبحى عبد الفتاح سيد احمد 0581018058088216 7612

   مستجد على ابراهيم عاصى احمد صدقى 0581018018088202 7610

   مستجد احمد طارق عبدالعزيز عبدالعزيز 0581018068088300 7615

   مستجد احمد طنطاوى حمودة محمد حمودة 0581018018088036 7616

   مستجد احمد عباس راشد عباس حسن 0581018018088162 7647

   مستجد احمد عبدالعزيز محمد محمد غراب 0581018068088251 7648

   مستجد احمد عبدهللا احمد غنيم 0581018028088851 7611

   مستجد احمد عبدالنبى ابراهيم احمد الشافعى 0581018018088811 7611

   مستجد احمد على عبد القادر غازى 0581018018088252 7611

   مستجد احمد على محمدين مهدى محروس 0581018068088311 7615

   مستجد احمد محمد السيد احمد حبيبه 0581018018088841 7612

   مستجد احمد محمد رجب احمد جاد الحق 0581018018088101 7610

   مستجد احمد محمد سعيد راشد 0581018018088044 7615

   مستجد احمد محمد عبدالرحمن السعيد الكومى 0581018038088011 7656

   مستجد محمد عبد العليم محمد عبد الفتاحاحمد  0581018068088264 7617

   مستجد احمد محمد عبد الهادى الفقى 0581018018088212 7618

 
 
 

 1تحكيم رياضة تخصصية-المادة :
                         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور               
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الثاني   الفصل الدراسى)شعبت االدارة الرياضيت(

 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد احمد محمد على عبدالسالم الجداوى 0581018018088818 7611

   مستجد احمد محمد محمد عقيرب 0581018068088260 7611

   مستجد احمد محمد محمود الهمشرى 0581018018088211 7611

   مستجد احمد محمود احمد الخولى 0581018038088082 7755

   مستجد احمد ناجى مرسى احمد ناجى 0581018068088330 7752

   مستجد  احمد نبيل حسن محمد عماره 0581018068088401 7750

   مستجد فواد عبد العزيز محمداحمد نبيل  0581018018088130 7755

   مستجد احمد ياسر ابو اليزيد رمضان دويدار 0581018018088222 7756

   مستجد ادهم السيد رجب فريد الشرقاوى 0581018068088402 7757

   مستجد اسامة على ممدوح ابوالخير 0581018058088258 7758

   مستجد اسامه السيد على سالم 0581018058088284 7751

   مستجد اسامه عبدالرحمن امام محمد عاصى 0581018068088451 7751

   مستجد اسالم السيد محمد السيد القبالوى 0581018038088862 7755

   مستجد اسالم رافت عبده محمد الصفتى 0581018058088061 7725

   مستجد اسالم محمد سعد الدين محمد محمد حواس 0581018018088133 7722

   مستجد االمير الحسينى حمادة على 0581018018088085 7720

   مستجد السعيد عادل محمد السيد منصور 0581018018088864 7725

   مستجد السيد عادل السيد محمد ابوالعنين 0581018048088868 7726

   مستجد السيد عبد الباسط السيد مصطفى 0581018018088868 7727

   مستجد العزيزى مصطفى العزيزى الطحان 0581018068088284 7728

   مستجد امير خالد عبد الصادق سيد احمد 0581018018088163 7721

   مستجد ايمن فتحى عبدالعزيز عبدالسالم نعمه هللا 0581018018088852 7721

   مستجد باهر محمد عبدالواحد بسطويسى مرسى 0581018018088031 7721

   مستجد جابر احمد عبداللطيف عطا عماره 0581018018088058 7705

   مستجد حسام السيد عبد الوهاب السيد عريف 0581018068088332 7702

   مستجد حسام محمد حسن المتولى االطروش 0581018068088303 7700

   مستجد حسن صالح السيد السيد النحاس 0581018058088016 7705

   مستجد حسن محمد فهمى مغازى محمد 0581018018088861 7706

   مستجد حمدى ابراهيم عبد الستار رمضان سعيد 0581018048088061 7707

   مستجد رامى عبدالناصر السيد ابراهيم السلخ 2851205275255851 7708

 1تحكيم رياضة تخصصية -المادة :
                         

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور

 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الفصل الدراسى الثاني  )شعبت االدارة الرياضيت(
 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد سامح ابراهيم سعد محمد محمد عرفه 0581018068088225 7701

   مستجد سمير عادل على رجب 0581018068088461 7701

   مستجد شعيب صابر عبدالعزيز العجيزى 0581018018088010 7701

   مستجد طارق عبدالمنعم محمد محمد شرف 0581018018088236 7755

   مستجد  طارق محمد محمد محمد مهابه 0581018058088216 7752

   مستجد عاطف ابراهيم عبد الرحمن عمارعادل  0581018068088251 7750

   مستجد عبد الحميد السعيد عبد الحميد محمد ابراهيم 0581018068088242 7755

   مستجد عبد الرحمن شحاته امين موسى عبد هللا 0581018048088102 7756

   مستجد عبد الرحمن عصام مسعد ابراهيم الشهاوى 0581018018088065 7757

   مستجد عبد الرحمن على على حسن عبد النبى 0581018018088055 7758

   مستجد عبد العزيز احمد عبد العزيز ابراهيم االختيار 0581018068088316 7751

   مستجد عبد العزيز ناصر عبد العزيز عبد الرحمن غريب 0581018068088486 7751

   مستجد المقدم عبد هللا جمعه محمد محمد 0581018018088013 7751

   مستجد عبد هللا رجب الدمرداش المرسى 0581018018088828 7765

   مستجد عبدالعزيز محمد ابراهيم السيد ابو المجد 0581018018088830 7762

   مستجد عبدهللا ابراهيم شحاتة عبدهللا 0581018018088164 7760

   مستجد عالء محمد عبد ربه محمد بدر 0581018018088814 7765

   مستجد دالجواد عبدالرحمنبعلى محمد محمد ع 0581018068088461 7766

   مستجد عماد عبد الحليم حمزة احمد على القناوى 0581018058088134 7767

   مستجد فادى بهاء هاشم الدفراوى 0581018058088311 7768

   مستجد كريم رضا عبدالبارى ابوالمجد 0581018018088552 7761

   مستجد كريم عبدالسميع محمد غازى علوان 0581018018088064 7761

   مستجد محمد اشرف انس الوجود على سالم 0581018018088000 7761

   مستجد محمد جمال محمد محمد الجمل 0581018018088281 7775

   مستجد محمد حسن مصطفى مصطفى السناط 0581018058088328 7772

   مستجد محمد حمدى الششتاوى ابوالعينين 0581018058088334 7770

   مستجد محمد خليفه محمد حسن النحراوى 0581018018088241 7775

   مستجد محمد رضا السعيد يوسف 0581018058088260 7776

   مستجد محمد زين مبروك زايد 0581018068088246 7777

   مستجد عبدالفتاح مصطفىمحمد شكرى  0581018018088248 7778

 
 

 

 1تحكيم رياضة تخصصية -المادة :
                         

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الفصل الدراسى الثاني  )شعبت االدارة الرياضيت(

 (20جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

الطبلت توقيع 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد محمد عبد السميع محمد عبد السميع 0581018018088820 7771

   مستجد محمد عبدهللا عبدالقادر محمد الكيال 0581018018088238 7771

   مستجد محمد عبدالمنعم محمد حسين العتربى 0581018018088121 7771

   مستجد محمد عصام محمد قدرى ابراهيم القواس 0581018068088485 7785

   مستجد  محمد عماد عبدالمولى عبدالسالم 0581018068088232 7782

   مستجد محمد ماهر محمد عبدهللا احمد 0581018058088331 7780

   مستجد محمد محمد السيد ذكير محمد يوسف 0581018068088338 7785

   مستجد محمد طه محمد سالممحمد  0581018058088368 7786

   مستجد محمد محمد عبدالعظيم ابوصالح 0581018018088244 7787

   مستجد محمد مسعود محمد محمد داود 0581018018088031 7788

   مستجد محمد منصور سعد محمد عوض 0581018058088136 7781

   مستجد محمد نبيل على محمد بركات 0581018018088811 7781

   مستجد محمود حمدى محمد محمد منصور حبيب 0581018068088361 7781

   مستجد محمود رضا السيد على الزغبى 0581018068088804 7755

   مستجد محمود فايز احمد ابوزيد ابوسكين 0581018048088543 7712

   مستجد محمود محمد ابو الفتوح الغمرى 0581018068088403 7710

   مستجد محمود محمد محمود سليمان بخيت 0581018018088813 7755

   مستجد مختار كامل محمد ابوشهاب 0581018018088204 7716

   مستجد مصطفى السنهورى محمد السعيد الزنط 0581018068088261 7717

   مستجد مصطفى السيد سمير مصطفى متولى 0581018018088822 7718

   مستجد مصطفى رفعت عبدالحميد ابراهيم 0581018018088082 7711

   مستجد مصطفى عبيد عثمان عبدالونيس 0581018018088205 7711

   مستجد مصطفى محسن عبد الفتاح محمد متولى 0581018018088835 7711

   مستجد مصطفى محمد مصطفى محمود الخميسى 0581018068088846 7715

   مستجد ممدوح سالم محمد سالم شلبى 0581018058088256 7712

   مستجد منتصر محمود فتحى محمود مصطفى 0581018048088166 7745

   مستجد مهند عصام عبد الموجود حافظ المرسى 0581018018088833 7715

   مستجد نادر احمد السيد محمد الشرقاوى 0581018058088265 7716

   مستجد نصر ياسر نصر محمود حنفى 0581018068088281 7747

   مستجد وائل محمد سالم عبدهللا 0581018068088368 7718

 1تحكيم رياضة تخصصية -المادة :
                         

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الفصل الدراسى الثاني  )شعبت االدارة الرياضيت(

 (21جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد وليد سامح البحيرى السيد النحاس 0581018018088011 7711

   مستجد يحى جمال يحى المصرى 0581018018088863 7711

   مستجد يوسف شعبان ابراهيم يوسق الجندى 0581018068088424 7711

   مستجد يوسف مجدى حسن محمد النجار 0581018018088128 7715

   باق احمد ايمن عوض احمد عرفيه 2680218218288161 7712

   باق    اسامة هاشم السيد عبد الحليم عبد العاطى 2680218268288128 7710

   باق    اسامه ابراهيم محمد احمد عبده 2680218218288681 7716

   باق     عبدالرحمن كمال محمد كمال ابراهيم 2680218218288810 7717

   باق    عبد هللا بسيونى عوض عرفه عبده 2680218268288181 7711

7711 
           محمد الباشا السيد عبدالرحمن الفاضلي 2680218218288661

 باق
  

   باق    محمد فكرى السيد الشربينى السيد 2680218218288861 7855

   باق    مصطفى هانى مصطفى محمد عبد الرحيم 2680218218288860 7852

7850 
من  احمد فتوح محمد فتوح ابو دسوقي 2680218218288168

 1الخارج
  

7858 
من ال  محيي سعد ابراهيم الحنفي 268021822188111

  2خارج
  

  

 1تحكيم رياضة تخصصية -المادة :
 

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور                                             

 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الفصل الدراسى الثاني  )شعبت االدارة الرياضيت(
 (9جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

الطبلت توقيع 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهيم شريف ابراهيم الشريف 0581018018088186 7685

   مستجد  ابراهيم محمد الشاملى بلتاجى الرفاعى 0581018018088181 7682

   مستجد ابراهيم محمود محمد غلوش 0581018068088360 7680

   مستجد ابراهيم ناجى رمضان محمد ابوفايد 0581018068088211 7685

   مستجد احمد ابراهيم حماد السيد النشار 0581018058088166 7686

   مستجد احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم اللقانى 0581018018088051 7687

   مستجد احمد اكرامى حماده عبد المقصود حماده 0581018058088216 7688

   مستجد احمد جمال محمد ونس 0581018068088364 7681

   مستجد احمد حامد محمود خليفة 0581018018088052 7681

   مستجد احمد حسن محمد حسن 0581018008088313 7685

   مستجد احمد رافت عبد المحسن عبد المحسن عميره 0581018058088111 7615

   مستجد احمد رجائى رفعت خليل الحايس 0581018018088860 7612

   مستجد احمد رشاد السيد محمد عبدهللا ذغدان 0581018058088341 7610

   مستجد احمد سمير عبد العظيم عيسى سالمة 0581018068088328 7615

   مستجد احمد صبحى عبد الفتاح سيد احمد 0581018058088216 7612

   مستجد احمد صدقى على ابراهيم عاصى 0581018018088202 7610

   مستجد احمد طارق عبدالعزيز عبدالعزيز 0581018068088300 7615

   مستجد احمد طنطاوى حمودة محمد حمودة 0581018018088036 7616

   مستجد احمد عباس راشد عباس حسن 0581018018088162 7647

   مستجد احمد عبدالعزيز محمد محمد غراب 0581018068088251 7648

   مستجد احمد غنيم احمد عبدهللا 0581018028088851 7611

   مستجد احمد عبدالنبى ابراهيم احمد الشافعى 0581018018088811 7611

   مستجد احمد على عبد القادر غازى 0581018018088252 7611

   مستجد احمد على محمدين مهدى محروس 0581018068088311 7615

   مستجد احمد محمد السيد احمد حبيبه 0581018018088841 7612

   مستجد احمد محمد رجب احمد جاد الحق 0581018018088101 7610

   مستجد احمد محمد سعيد راشد 0581018018088044 7615

   مستجد احمد محمد عبدالرحمن السعيد الكومى 0581018038088011 7656

   مستجد احمد محمد عبد العليم محمد عبد الفتاح 0581018068088264 7617

   مستجد احمد محمد عبد الهادى الفقى 0581018018088212 7618

                                                
 

 الحاسب اال لـــــــي-المادة :
                         

 
 
 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الحاسب االلــــــــــي -املادة:         الرابعت  الفرقت  لطالبكشف حضور                                                    

 م  0202/0200الفصل الدراسى الثاني للعام اجلامعي/)شعبت االدارة الرياضيت(
 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد احمد محمد على عبدالسالم الجداوى 0581018018088818 7611

   مستجد احمد محمد محمد عقيرب 0581018068088260 7611

   مستجد احمد محمد محمود الهمشرى 0581018018088211 7611

   مستجد احمد محمود احمد الخولى 0581018038088082 7755

   مستجد احمد ناجى مرسى احمد ناجى 0581018068088330 7752

   مستجد  احمد نبيل حسن محمد عماره 0581018068088401 7750

   مستجد احمد نبيل فواد عبد العزيز محمد 0581018018088130 7755

   مستجد احمد ياسر ابو اليزيد رمضان دويدار 0581018018088222 7756

   مستجد ادهم السيد رجب فريد الشرقاوى 0581018068088402 7757

   مستجد اسامة على ممدوح ابوالخير 0581018058088258 7758

   مستجد اسامه السيد على سالم 0581018058088284 7751

   مستجد اسامه عبدالرحمن امام محمد عاصى 0581018068088451 7751

   مستجد اسالم السيد محمد السيد القبالوى 0581018038088862 7755

   مستجد رافت عبده محمد الصفتىاسالم  0581018058088061 7725

   مستجد اسالم محمد سعد الدين محمد محمد حواس 0581018018088133 7722

   مستجد االمير الحسينى حمادة على 0581018018088085 7720

   مستجد السعيد عادل محمد السيد منصور 0581018018088864 7725

   مستجد السيد عادل السيد محمد ابوالعنين 0581018048088868 7726

   مستجد السيد عبد الباسط السيد مصطفى 0581018018088868 7727

   مستجد العزيزى مصطفى العزيزى الطحان 0581018068088284 7728

   مستجد امير خالد عبد الصادق سيد احمد 0581018018088163 7721

   مستجد عبدالعزيز عبدالسالم نعمه هللاايمن فتحى  0581018018088852 7721

   مستجد باهر محمد عبدالواحد بسطويسى مرسى 0581018018088031 7721

   مستجد جابر احمد عبداللطيف عطا عماره 0581018018088058 7705

   مستجد حسام السيد عبد الوهاب السيد عريف 0581018068088332 7702

   مستجد حسام محمد حسن المتولى االطروش 0581018068088303 7700

   مستجد حسن صالح السيد السيد النحاس 0581018058088016 7705

   مستجد حسن محمد فهمى مغازى محمد 0581018018088861 7706

   مستجد حمدى ابراهيم عبد الستار رمضان سعيد 0581018048088061 7707

   مستجد السيد ابراهيم السلخ رامى عبدالناصر 2851205275255851 7708

  



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الفصل الدراسى الثاني )شعبت االدارة الرياضيت(

 (22جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد سامح ابراهيم سعد محمد محمد عرفه 0581018068088225 7701

   مستجد سمير عادل على رجب 0581018068088461 7701

   مستجد شعيب صابر عبدالعزيز العجيزى 0581018018088010 7701

   مستجد محمد محمد شرف طارق عبدالمنعم 0581018018088236 7755

   مستجد  طارق محمد محمد محمد مهابه 0581018058088216 7752

   مستجد عادل عاطف ابراهيم عبد الرحمن عمار 0581018068088251 7750

   مستجد عبد الحميد السعيد عبد الحميد محمد ابراهيم 0581018068088242 7755

   مستجد شحاته امين موسى عبد هللاعبد الرحمن  0581018048088102 7756

   مستجد عبد الرحمن عصام مسعد ابراهيم الشهاوى 0581018018088065 7757

   مستجد عبد الرحمن على على حسن عبد النبى 0581018018088055 7758

   مستجد عبد العزيز احمد عبد العزيز ابراهيم االختيار 0581018068088316 7751

   مستجد عبد العزيز ناصر عبد العزيز عبد الرحمن غريب 0581018068088486 7751

   مستجد عبد هللا جمعه محمد محمد المقدم 0581018018088013 7751

   مستجد عبد هللا رجب الدمرداش المرسى 0581018018088828 7765

   مستجد عبدالعزيز محمد ابراهيم السيد ابو المجد 0581018018088830 7762

   مستجد عبدهللا ابراهيم شحاتة عبدهللا 0581018018088164 7760

   مستجد عالء محمد عبد ربه محمد بدر 0581018018088814 7765

   مستجد دالجواد عبدالرحمنبعلى محمد محمد ع 0581018068088461 7766

   مستجد عماد عبد الحليم حمزة احمد على القناوى 0581018058088134 7767

   مستجد فادى بهاء هاشم الدفراوى 0581018058088311 7768

   مستجد كريم رضا عبدالبارى ابوالمجد 0581018018088552 7761

   مستجد كريم عبدالسميع محمد غازى علوان 0581018018088064 7761

   مستجد محمد اشرف انس الوجود على سالم 0581018018088000 7761

   مستجد محمد جمال محمد محمد الجمل 0581018018088281 7775

   مستجد محمد حسن مصطفى مصطفى السناط 0581018058088328 7772

   مستجد محمد حمدى الششتاوى ابوالعينين 0581018058088334 7770

   مستجد محمد خليفه محمد حسن النحراوى 0581018018088241 7775

   مستجد محمد رضا السعيد يوسف 0581018058088260 7776

   مستجد محمد زين مبروك زايد 0581018068088246 7777

   مستجد محمد شكرى عبدالفتاح مصطفى 0581018018088248 7778

 
 
 

 الحاسب االلــــــــــي -المادة :
                         

 



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م0202/0200للعام اجلامعي/ -الفصل الدراسى الثاني  )شعبت االدارة الرياضيت(

 (20جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد محمد عبد السميع محمد عبد السميع 0581018018088820 7771

   مستجد عبدالقادر محمد الكيال محمد عبدهللا 0581018018088238 7771

   مستجد محمد عبدالمنعم محمد حسين العتربى 0581018018088121 7771

   مستجد محمد عصام محمد قدرى ابراهيم القواس 0581018068088485 7785

   مستجد  محمد عماد عبدالمولى عبدالسالم 0581018068088232 7782

   مستجد محمد ماهر محمد عبدهللا احمد 0581018058088331 7780

   مستجد محمد محمد السيد ذكير محمد يوسف 0581018068088338 7785

   مستجد محمد محمد طه محمد سالم 0581018058088368 7786

   مستجد محمد محمد عبدالعظيم ابوصالح 0581018018088244 7787

   مستجد داود محمد مسعود محمد محمد 0581018018088031 7788

   مستجد محمد منصور سعد محمد عوض 0581018058088136 7781

   مستجد محمد نبيل على محمد بركات 0581018018088811 7781

   مستجد محمود حمدى محمد محمد منصور حبيب 0581018068088361 7781

   مستجد محمود رضا السيد على الزغبى 0581018068088804 7755

   مستجد محمود فايز احمد ابوزيد ابوسكين 0581018048088543 7712

   مستجد محمود محمد ابو الفتوح الغمرى 0581018068088403 7710

   مستجد محمود محمد محمود سليمان بخيت 0581018018088813 7755

   مستجد مختار كامل محمد ابوشهاب 0581018018088204 7716

   مستجد مصطفى السنهورى محمد السعيد الزنط 0581018068088261 7717

   مستجد مصطفى السيد سمير مصطفى متولى 0581018018088822 7718

   مستجد مصطفى رفعت عبدالحميد ابراهيم 0581018018088082 7711

   مستجد مصطفى عبيد عثمان عبدالونيس 0581018018088205 7711

   مستجد مصطفى محسن عبد الفتاح محمد متولى 0581018018088835 7711

   مستجد مصطفى محمد مصطفى محمود الخميسى 0581018068088846 7715

   مستجد ممدوح سالم محمد سالم شلبى 0581018058088256 7712

   مستجد منتصر محمود فتحى محمود مصطفى 0581018048088166 7745

   مستجد الموجود حافظ المرسى مهند عصام عبد 0581018018088833 7715

   مستجد نادر احمد السيد محمد الشرقاوى 0581018058088265 7716

   مستجد نصر ياسر نصر محمود حنفى 0581018068088281 7747

   مستجد وائل محمد سالم عبدهللا 0581018068088368 7718

 
 

 

 الحاسب االلـــــــــي -المادة :
                         



 جامعت كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
 توقيع المالحظ/  -الغيــــاب: عدد 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعت كـفر الشــــيخ  University

جامـعت كـفر الشــــيخ 

 الرابعتالفرقت  لطالبكشف حضور
 م 0202/0200للعام اجلامعى/ -الفصل الدراسى الثاني  )شعبت االدارة الرياضيت(       

 (21جلنت)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد وليد سامح البحيرى السيد النحاس 0581018018088011 7711

   مستجد يحى جمال يحى المصرى 0581018018088863 7711

   مستجد يوسف شعبان ابراهيم يوسق الجندى 0581018068088424 7715

   مستجد يوسف مجدى حسن محمد النجار 0581018018088128 7712

7710 
من  دسوقياحمد فتوح محمد فتوح ابو  2680218218288168

 1الخارج
  

7715 
من  اسالم محمد عثمان علي مصطفى 2680218228288211

 2الخارج
  

7716 
من ال  محيي سعد ابراهيم الحنفي 268021822188111

  2خارج
  

 

 

 

 الحاسب االلـــــــي                         -المادة :
 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 الميكبنيكب الحيويت -املادج:                     الراتعحكشف حضور طالب الفرقح 

 م 0200-0202للعام اجلامعى  -)شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (4جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهٌم السعٌد محمد محمود شٌحة 2480208218288061 96:5

   مستجد ابراهٌم اٌهاب ابراهٌم امٌن دراج 2480208208288210 96:5

   مستجد المالح ابراهٌم جمال ابراهٌم ابراهٌم 2480208248288223 96:6

   مستجد ابراهٌم حسٌن حسٌن عبداللطٌف البٌلى 2480208208288880 96:7

   مستجد ابراهٌم مبروك محمد عبد الغنى النجار 2480208208288023 96:8

   مستجد احمد اشرف ٌوسف محمد ٌوسف 2480208218288124 96:9

   مستجد احمد الدسوقى احمد احمد غالى 2480208248288110 ::96

   مستجد احمد السعٌد محمد عبد الحمٌد عرفة 2480208208288221 96:5

   مستجد احمد السٌد احمد رجب احمد 2480208208288060 96:5

   مستجد احمد السٌد احمد فودة 2480208238288088 96:5

   مستجد احمد بسٌونى فواد بسٌونى عتمان 2480208208288261 9655

   مستجد احمد جمال السٌد عبد الفضٌل ابو طالب 2480208218288810 9655

   مستجد احمد جمال دعبس محمد 2480208208288810 9656

   مستجد احمد جمال رزق سعد موسى 2480208208288268 9657

   مستجد احمد حمٌده عبدهللا حسن 2480208208288121 9658

   مستجد السعٌد ربٌع عبٌداحمد ربٌع  2480208218288260 9659

   مستجد احمد رزق سٌد احمد عامر 2480208208288846 :965

   مستجد احمد سمٌر على ابراهٌم سٌد احمد االسور 2480208218288243 9655

   مستجد احمد صالح عبد اللطٌف شحاتة عطٌة ابو النجا 2480208208288010 9655

   مستجد عبدالسمٌع حسن الطوٌلةاحمد صبرى  2480208218288111 9655

   مستجد احمد عاصم احمد شحاته 2480208208288121 9655

   مستجد احمد عبد النبى جابر اسماعٌل السمرى 2480208218288322 9655

   مستجد احمد عبدالحفٌظ عبدالحمٌد مصطفى الزٌنى 2480208218288308 9656

   مستجد السعٌد السٌد محمد عامر احمد عبدالحلٌم 2480208248288048 9657

   مستجد احمد مجدى عبدالنبى محمد على عبدالجواد 2480208208288446 9658

   مستجد احمد محمد احمد مطر 2480208208288024 9659

   مستجد احمد محمد الشاذلى محمود 2480208238288806 :965

   مستجد احمد محمد حسٌن رزق بالل 2480208208288412 9655

   مستجد احمد محمد راضى محمد الصالحى 2480208208288021 9655

   مستجد احمد محمد عبدالرحمن محمد هاشم 2480208208288868 9655

 
 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 الميكبنيكب الحيويت -املادج:                  الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  -)شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (5جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد احمد محمد عرفة عبدالخالق 2480208208288242 9655

   مستجد احمد محمد محمد مبروك سالم 2480208208288018 9655

   مستجد احمد محمد مصطفى الشامى 2480208218288230 9656

   مستجد احمد ناجى فواد عبد المنعم ٌوسف 2480208208288026 9657

   مستجد احمد ٌسرى احمد محمود 2480208208288182 9658

   مستجد اسالم عماد الدٌن عبدالرحمن محمد عٌسى 2480208218288802 9659

   مستجد اسالم محمد فوزى عثمان مصطفى 2480208218288321 :965

   مستجد اسالم ممدوح سعداوى عبدالمقصود علٌوه 2480208208288131 9655

   مستجد اشرف عبد الفتاح طاٌل عبد العزٌز 2480208208288060 9655

   مستجد السٌد احمد السٌد عبدالعزٌز 2480208208288031 9655

   مستجد السٌد عاطف السٌد صبحى هندى 2480208208288111 9755

   مستجد اٌهاب خمٌس محمد منصور قاسم 2480208208288230 9755

   مستجد بسام عصام منٌر عمران شرف الدٌن 2480208208288800 9756

   مستجد جمال عبدالعزٌز غازى شمس الدٌن 2480208208288801 9757

   مستجد جمال عصام الدٌن ابراهٌم الزٌنى 2480208248288101 9758

   مستجد حازم سمٌر عطٌه محمد هاشم 2480208208288862 9759

   مستجد حسام البسطوٌسى عبدالمطلب جمٌل 2480208208288102 :975

   مستجد حسن طه حسٌن عبدالبارى خلٌفه 2480208208288188 9755

   مستجد بدوى السٌدخالد جمال خلٌل  2480208248288111 9755

   مستجد خالد صبحى اسماعٌل الملٌجى احمد 2480208218288114 9755

   مستجد خالد ولٌد عبد القادر عجالن 2480208208288262 9755

   مستجد زٌاد ناصف سعد شحاته حجازى 2480208208288142 9755

   مستجد شادى اٌمن السعٌد عبد القوى صالح 2480208208288814 9756

   مستجد شادى على عبٌد حسٌن الرباب 2480208208288223 9757

   مستجد شرٌف عزت محمد عبد الحمٌد غازى 2480208218288130 9758

   مستجد طارق احمد محمود عبد هللا محمود 2480208208288260 9759

   مستجد عادل على ٌوسف ابراهٌم النجار 2480208208288208 :975

   مستجد عارف عبده بركات محمد محمد بركات 2480208208288238 9755

   مستجد عاطف سامى طه السٌد المالح 2480208208288020 9755

   مستجد عبد الحمٌد حسٌن عبد الحمٌد كامل التحفه 2480208208288234 9755

 
 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 الحيويتالميكبنيكب  -املادج:                 الراتعحكشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  -)شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (6جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد عبد الخالق شعبان محمد شندى القصاص 2480208208288064 9765

   مستجد عبد الرحمن خالد عجمى شعٌب السٌد 2480208208288008 9765

   مستجد عبد الرحمن محمود صابر الششتاوى سعد 2480208248288102 9766

   مستجد عبد هللا خلف عبد الوهاب خلف ٌونس 2480208218288261 9767

   مستجد عبد هللا محمد الخضرى عطٌة ابوكرش 2480208208288013 9768

   مستجد عبد هللا وائل محمد محمد جعفر 2480208208288011 9769

   مستجد عبدهللا بركات خفاجى احمد عتلم 2480208208288000 :976

   مستجد عبدهللا عٌسوى محمد عٌسوى حامد 2480208218288108 9765

   مستجد عبدهللا فتوح كمال السٌد ابراهٌم 2480208208288014 9765

   مستجد عبدهللا محمود السٌد كمال الصاٌغ 2480208248288181 9765

   مستجد عبدالمنصف عبد السٌد عبد المنصف ادم نوٌجى 2480208208288236 9775

   مستجد عز الدٌن محمود حسن مصطفى خلف 2480208208288204 9775

   مستجد عزت الناشى فتحى الناشى عبدالعزٌز 2480208208288824 9776

   مستجد عالء ابراهٌم احمد عبد الحمٌد عثمان 2480208218288811 9777

   مستجد عماد حامد قطب على الصعٌدى 2480208208288201 9778

   مستجد عمر احمد عاكف على كرسون 2480208218288410 9779

   مستجد عمر على ابراهٌم محمد االلفى 2480208248288040 :977

   مستجد عمرو رمضان على عبدهللا 2480208208288226 9775

   مستجد عمرو صالح الدٌن ابراهٌم الشرقاوى 2480208208288848 9775

   مستجد عمرو محمد نوفل عبدالمعطى 2480208218288006 9775

   مستجد عوض بلتاجى عوض بلتاجى بنه 2480208208288222 9785

   مستجد خزعل سعد احمد علىغالى  2480208248288142 9785

   مستجد فتحى سالمه فتحى محمد مصباح 2480208208288864 9786

   مستجد فواد صابر فواد محمود ابراهٌم 2480208208288048 9787

   مستجد فوزى هشام فوزى ابراهٌم شعٌب 2480208208288088 9788

   مستجد كامل عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 2480208208288128 9789

   مستجد كرٌم عصام الدٌن لطفى هالل 2480208218288401 :978

   مستجد كمال محمد كمال السٌد المالح 5:55565555555578 9785

   مستجد كٌرلس عبدالمسٌح مجدى ودٌع 5:55565555555655 9785

   مستجد محمد البسٌونى محمد حشٌش 5:555655555556:5 9785

 
 
 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 الميكبنيكب الحيويت -املادج:                  الراتعحكشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  -)شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (7جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد محمد السٌد محمد ابراهٌم 5:55565555555756 9795

   مستجد محمد الشوادفى عبدالسالم الشوادفى محمد 5:55565555555755 9795

   مستجد محمد اٌمن سعد فرٌج ابو منصور 5:55565555555555 9796

   مستجد محمد جمال ابراهٌم مبارك عمران :5:5556555555557 9797

   مستجد محمد جمال سالم عبدالمولى 5:55565555555559 9798

   مستجد محمد حاتم محمد عبده الضلعى 5:55565555555559 9799

   مستجد محمد حسٌن لطفى اسماعٌل 6::5:55565555555 :979

   مستجد محمد خالد محمد عبده نخال 5:55565555555757 9795

   مستجد احمد غرٌب على محمد رافت 5:55565555555756 3130

   مستجد محمد رٌاض على ابراهٌم عاصى 5:55565555555758 3136

   مستجد محمد سامى على السٌد سٌف الدٌن 5:55565555555755 3148

   مستجد محمد شرٌف محمد عبد الحمٌد غانم 5:55565555555765 3142

   مستجد محمد عبد العزٌز محمد احمد مجر :5:5556555555577 3140

   مستجد محمد عبدالحمٌد محمد محمد حسن عبدهللا 5:55565555555555 3141

   مستجد محمد عصام وجٌه عرجاوى مرعى :5:555655:555575 3142

   مستجد محمد على محمد شرابى 5:55565555555789 3143

   مستجد محمد على نصر فتحى عابدٌن 5:55565555555695 3144

   مستجد محمد فوزى عبدالسٌد محمد بدوى العدولى :5:5556555555565 3141

   مستجد محمد فوزى فوزى خلٌل اغا 5:55565555555757 3140

   مستجد محمد مجدى ابراهٌم شبل محمد عبده :5:5556555555555 3146

   مستجد محمد محمود احمد محمود سالم 5:55565555555875 3118

   مستجد محمد محمود حسن محمود جاهٌن :5:5556555555595 3112

   مستجد محمد محمود رضوان ابراهٌم ابو حشٌش 5:55565555555555 3110

   مستجد محمد محمود عبد الحمٌد محمد الطنطاوى 5:55565555555555 3111

   مستجد محمد محمود محمود على عبد هللا 5:55565555555555 3112

   مستجد محمود اشرف حسن الرفاعى 5:55565555555895 3113

   مستجد محمود الشحات محمد خلٌل ٌوسف 5:55565555555555 :975

   مستجد محمود حٌدر احمد محمد الشاذلى 5:55565555555556 9755

   مستجد محمود عبد الرحٌم على على الصالحى 5:55565555555575 9755

   مستجد محٌى الدٌن محمد محٌى الدٌن رٌشو 5:55565555555598 9755

 
 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 الميكبنيكب الحيويت -املادج:                 الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  -)شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (8جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

الطبلت توقيع 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد مصطفى محمد عبدالخالق محمد الحنفى 5:555655555556:5 9755

   مستجد مصطفى محمد مصطفى ابوالفتوح حسن 5:55565555555557 9755

   مستجد نادر رجب عبد العاطى مصطفى شاهٌن :5:5556555555567 9756

   مستجد محمد عواد عبد السالم المغنىنادر  5:55565555555569 9757

   مستجد ناصر جمال محمد على 5:55565555555:55 9758

   مستجد هشام عبد الروف سٌد احمد عطا ابو سٌد احمد 5:55565555555556 9759

   مستجد ولٌد محمد السعٌد ابراهٌم متولى 5:55565555555698 :975

   مستجد ٌوسف عالء السٌد الشربٌنى المسلمانى 5:55565555555556 9755

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 علم االجتمبع الريبضي -املادج:                        الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م 0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (4جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهٌم السعٌد محمد محمود شٌحة 2480208218288061 96:5

   مستجد ابراهٌم اٌهاب ابراهٌم امٌن دراج 2480208208288210 96:5

   مستجد المالح ابراهٌم جمال ابراهٌم ابراهٌم 2480208248288223 96:6

   مستجد ابراهٌم حسٌن حسٌن عبداللطٌف البٌلى 2480208208288880 96:7

   مستجد ابراهٌم مبروك محمد عبد الغنى النجار 2480208208288023 96:8

   مستجد احمد اشرف ٌوسف محمد ٌوسف 2480208218288124 96:9

   مستجد احمد الدسوقى احمد احمد غالى 2480208248288110 ::96

   مستجد احمد السعٌد محمد عبد الحمٌد عرفة 2480208208288221 96:5

   مستجد احمد السٌد احمد رجب احمد 2480208208288060 96:5

   مستجد احمد السٌد احمد فودة 2480208238288088 96:5

   مستجد احمد بسٌونى فواد بسٌونى عتمان 2480208208288261 9655

   مستجد احمد جمال السٌد عبد الفضٌل ابو طالب 2480208218288810 9655

   مستجد احمد جمال دعبس محمد 2480208208288810 9656

   مستجد احمد جمال رزق سعد موسى 2480208208288268 9657

   مستجد احمد حمٌده عبدهللا حسن 2480208208288121 9658

   مستجد السعٌد ربٌع عبٌداحمد ربٌع  2480208218288260 9659

   مستجد احمد رزق سٌد احمد عامر 2480208208288846 :965

   مستجد احمد سمٌر على ابراهٌم سٌد احمد االسور 2480208218288243 9655

   مستجد احمد صالح عبد اللطٌف شحاتة عطٌة ابو النجا 2480208208288010 9655

   مستجد عبدالسمٌع حسن الطوٌلةاحمد صبرى  2480208218288111 9655

   مستجد احمد عاصم احمد شحاته 2480208208288121 9655

   مستجد احمد عبد النبى جابر اسماعٌل السمرى 2480208218288322 9655

   مستجد احمد عبدالحفٌظ عبدالحمٌد مصطفى الزٌنى 2480208218288308 9656

   مستجد السعٌد السٌد محمد عامر احمد عبدالحلٌم 2480208248288048 9657

   مستجد احمد مجدى عبدالنبى محمد على عبدالجواد 2480208208288446 9658

   مستجد احمد محمد احمد مطر 2480208208288024 9659

   مستجد احمد محمد الشاذلى محمود 2480208238288806 :965

   مستجد احمد محمد حسٌن رزق بالل 2480208208288412 9655

   مستجد احمد محمد راضى محمد الصالحى 2480208208288021 9655

   مستجد احمد محمد عبدالرحمن محمد هاشم 2480208208288868 9655

 
 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 علم االجتمبع الريبضي -املادج:                    الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (5جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد احمد محمد عرفة عبدالخالق 2480208208288242 9655

   مستجد احمد محمد محمد مبروك سالم 2480208208288018 9655

   مستجد احمد محمد مصطفى الشامى 2480208218288230 9656

   مستجد احمد ناجى فواد عبد المنعم ٌوسف 2480208208288026 9657

   مستجد احمد ٌسرى احمد محمود 2480208208288182 9658

   مستجد اسالم عماد الدٌن عبدالرحمن محمد عٌسى 2480208218288802 9659

   مستجد اسالم محمد فوزى عثمان مصطفى 2480208218288321 :965

   مستجد اسالم ممدوح سعداوى عبدالمقصود علٌوه 2480208208288131 9655

   مستجد اشرف عبد الفتاح طاٌل عبد العزٌز 2480208208288060 9655

   مستجد السٌد احمد السٌد عبدالعزٌز 2480208208288031 9655

   مستجد السٌد عاطف السٌد صبحى هندى 2480208208288111 9755

   مستجد اٌهاب خمٌس محمد منصور قاسم 2480208208288230 9755

   مستجد بسام عصام منٌر عمران شرف الدٌن 2480208208288800 9756

   مستجد جمال عبدالعزٌز غازى شمس الدٌن 2480208208288801 9757

   مستجد جمال عصام الدٌن ابراهٌم الزٌنى 2480208248288101 9758

   مستجد حازم سمٌر عطٌه محمد هاشم 2480208208288862 9759

   مستجد حسام البسطوٌسى عبدالمطلب جمٌل 2480208208288102 :975

   مستجد حسن طه حسٌن عبدالبارى خلٌفه 2480208208288188 9755

   مستجد بدوى السٌدخالد جمال خلٌل  2480208248288111 9755

   مستجد خالد صبحى اسماعٌل الملٌجى احمد 2480208218288114 9755

   مستجد خالد ولٌد عبد القادر عجالن 2480208208288262 9755

   مستجد زٌاد ناصف سعد شحاته حجازى 2480208208288142 9755

   مستجد شادى اٌمن السعٌد عبد القوى صالح 2480208208288814 9756

   مستجد شادى على عبٌد حسٌن الرباب 2480208208288223 9757

   مستجد شرٌف عزت محمد عبد الحمٌد غازى 2480208218288130 9758

   مستجد طارق احمد محمود عبد هللا محمود 2480208208288260 9759

   مستجد عادل على ٌوسف ابراهٌم النجار 2480208208288208 :975

   مستجد عارف عبده بركات محمد محمد بركات 2480208208288238 9755

   مستجد عاطف سامى طه السٌد المالح 2480208208288020 9755

   مستجد عبد الحمٌد حسٌن عبد الحمٌد كامل التحفه 2480208208288234 9755

 
 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 الريبضيعلم االجتمبع  -املادج:                   الراتعحكشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (6جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد عبد الخالق شعبان محمد شندى القصاص 2480208208288064 9765

   مستجد عبد الرحمن خالد عجمى شعٌب السٌد 2480208208288008 9765

   مستجد عبد الرحمن محمود صابر الششتاوى سعد 2480208248288102 9766

   مستجد عبد هللا خلف عبد الوهاب خلف ٌونس 2480208218288261 9767

   مستجد عبد هللا محمد الخضرى عطٌة ابوكرش 2480208208288013 9768

   مستجد عبد هللا وائل محمد محمد جعفر 2480208208288011 9769

   مستجد عبدهللا بركات خفاجى احمد عتلم 2480208208288000 :976

   مستجد عبدهللا عٌسوى محمد عٌسوى حامد 2480208218288108 9765

   مستجد عبدهللا فتوح كمال السٌد ابراهٌم 2480208208288014 9765

   مستجد عبدهللا محمود السٌد كمال الصاٌغ 2480208248288181 9765

   مستجد عبدالمنصف عبد السٌد عبد المنصف ادم نوٌجى 2480208208288236 9775

   مستجد عز الدٌن محمود حسن مصطفى خلف 2480208208288204 9775

   مستجد عزت الناشى فتحى الناشى عبدالعزٌز 2480208208288824 9776

   مستجد عالء ابراهٌم احمد عبد الحمٌد عثمان 2480208218288811 9777

   مستجد عماد حامد قطب على الصعٌدى 2480208208288201 9778

   مستجد عمر احمد عاكف على كرسون 2480208218288410 9779

   مستجد عمر على ابراهٌم محمد االلفى 2480208248288040 :977

   مستجد عمرو رمضان على عبدهللا 2480208208288226 9775

   مستجد عمرو صالح الدٌن ابراهٌم الشرقاوى 2480208208288848 9775

   مستجد عمرو محمد نوفل عبدالمعطى 2480208218288006 9775

   مستجد عوض بلتاجى عوض بلتاجى بنه 2480208208288222 9785

   مستجد خزعل سعد احمد علىغالى  2480208248288142 9785

   مستجد فتحى سالمه فتحى محمد مصباح 2480208208288864 9786

   مستجد فواد صابر فواد محمود ابراهٌم 2480208208288048 9787

   مستجد فوزى هشام فوزى ابراهٌم شعٌب 2480208208288088 9788

   مستجد كامل عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 2480208208288128 9789

   مستجد كرٌم عصام الدٌن لطفى هالل 2480208218288401 :978

   مستجد كمال محمد كمال السٌد المالح 5:55565555555578 9785

   مستجد كٌرلس عبدالمسٌح مجدى ودٌع 5:55565555555655 9785

   مستجد محمد البسٌونى محمد حشٌش 5:555655555556:5 9785

 
 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 علم االجتمبع الريبضي -املادج:              الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (7جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد محمد السٌد محمد ابراهٌم 5:55565555555756 9795

   مستجد محمد الشوادفى عبدالسالم الشوادفى محمد 5:55565555555755 9795

   مستجد محمد اٌمن سعد فرٌج ابو منصور 5:55565555555555 9796

   مستجد محمد جمال ابراهٌم مبارك عمران :5:5556555555557 9797

   مستجد محمد جمال سالم عبدالمولى 5:55565555555559 9798

   مستجد محمد حاتم محمد عبده الضلعى 5:55565555555559 9799

   مستجد محمد حسٌن لطفى اسماعٌل 6::5:55565555555 :979

   مستجد محمد خالد محمد عبده نخال 5:55565555555757 9795

   مستجد احمد غرٌب على محمد رافت 5:55565555555756 3130

   مستجد محمد رٌاض على ابراهٌم عاصى 5:55565555555758 3136

   مستجد محمد سامى على السٌد سٌف الدٌن 5:55565555555755 3148

   مستجد محمد شرٌف محمد عبد الحمٌد غانم 5:55565555555765 3142

   مستجد محمد عبد العزٌز محمد احمد مجر :5:5556555555577 3140

   مستجد محمد عبدالحمٌد محمد محمد حسن عبدهللا 5:55565555555555 3141

   مستجد محمد عصام وجٌه عرجاوى مرعى :5:555655:555575 3142

   مستجد محمد على محمد شرابى 5:55565555555789 3143

   مستجد محمد على نصر فتحى عابدٌن 5:55565555555695 3144

   مستجد محمد فوزى عبدالسٌد محمد بدوى العدولى :5:5556555555565 3141

   مستجد محمد فوزى فوزى خلٌل اغا 5:55565555555757 3140

   مستجد محمد مجدى ابراهٌم شبل محمد عبده :5:5556555555555 3146

   مستجد محمد محمود احمد محمود سالم 5:55565555555875 3118

   مستجد محمد محمود حسن محمود جاهٌن :5:5556555555595 3112

   مستجد محمد محمود رضوان ابراهٌم ابو حشٌش 5:55565555555555 3110

   مستجد محمد محمود عبد الحمٌد محمد الطنطاوى 5:55565555555555 3111

   مستجد محمد محمود محمود على عبد هللا 5:55565555555555 3112

   مستجد محمود اشرف حسن الرفاعى 5:55565555555895 3113

   مستجد محمود الشحات محمد خلٌل ٌوسف 5:55565555555555 :975

   مستجد محمود حٌدر احمد محمد الشاذلى 5:55565555555556 9755

   مستجد محمود عبد الرحٌم على على الصالحى 5:55565555555575 9755

   مستجد محٌى الدٌن محمد محٌى الدٌن رٌشو 5:55565555555598 9755

 
 
 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 علم االجتمبع الريبضي -املادج:                     الراتعحكشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (8جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد مصطفى محمد عبدالخالق محمد الحنفى 5:555655555556:5 9755

   مستجد مصطفى محمد مصطفى ابوالفتوح حسن 5:55565555555557 9755

   مستجد نادر رجب عبد العاطى مصطفى شاهٌن :5:5556555555567 9756

   مستجد نادر محمد عواد عبد السالم المغنى 5:55565555555569 9757

   مستجد ناصر جمال محمد على 5:55565555555:55 9758

   مستجد هشام عبد الروف سٌد احمد عطا ابو سٌد احمد 5:55565555555556 9759

   مستجد ولٌد محمد السعٌد ابراهٌم متولى 5:55565555555698 :975

   مستجد ٌوسف عالء السٌد الشربٌنى المسلمانى 5:55565555555556 9755

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 مببدئ تذريب النبشئين -املادج:                            الراتعحكشف حضور طالب الفرقح 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 م 0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (4جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهٌم السعٌد محمد محمود شٌحة 2480208218288061 96:5

   مستجد ابراهٌم اٌهاب ابراهٌم امٌن دراج 2480208208288210 96:5

   مستجد المالح ابراهٌم جمال ابراهٌم ابراهٌم 2480208248288223 96:6

   مستجد ابراهٌم حسٌن حسٌن عبداللطٌف البٌلى 2480208208288880 96:7

   مستجد ابراهٌم مبروك محمد عبد الغنى النجار 2480208208288023 96:8

   مستجد احمد اشرف ٌوسف محمد ٌوسف 2480208218288124 96:9

   مستجد احمد الدسوقى احمد احمد غالى 2480208248288110 ::96

   مستجد احمد السعٌد محمد عبد الحمٌد عرفة 2480208208288221 96:5

   مستجد احمد السٌد احمد رجب احمد 2480208208288060 96:5

   مستجد احمد السٌد احمد فودة 2480208238288088 96:5

   مستجد احمد بسٌونى فواد بسٌونى عتمان 2480208208288261 9655

   مستجد احمد جمال السٌد عبد الفضٌل ابو طالب 2480208218288810 9655

   مستجد احمد جمال دعبس محمد 2480208208288810 9656

   مستجد احمد جمال رزق سعد موسى 2480208208288268 9657

   مستجد احمد حمٌده عبدهللا حسن 2480208208288121 9658

   مستجد السعٌد ربٌع عبٌداحمد ربٌع  2480208218288260 9659

   مستجد احمد رزق سٌد احمد عامر 2480208208288846 :965

   مستجد احمد سمٌر على ابراهٌم سٌد احمد االسور 2480208218288243 9655

   مستجد احمد صالح عبد اللطٌف شحاتة عطٌة ابو النجا 2480208208288010 9655

   مستجد عبدالسمٌع حسن الطوٌلةاحمد صبرى  2480208218288111 9655

   مستجد احمد عاصم احمد شحاته 2480208208288121 9655

   مستجد احمد عبد النبى جابر اسماعٌل السمرى 2480208218288322 9655

   مستجد احمد عبدالحفٌظ عبدالحمٌد مصطفى الزٌنى 2480208218288308 9656

   مستجد السعٌد السٌد محمد عامر احمد عبدالحلٌم 2480208248288048 9657

   مستجد احمد مجدى عبدالنبى محمد على عبدالجواد 2480208208288446 9658

   مستجد احمد محمد احمد مطر 2480208208288024 9659

   مستجد احمد محمد الشاذلى محمود 2480208238288806 :965

   مستجد احمد محمد حسٌن رزق بالل 2480208208288412 9655

   مستجد احمد محمد راضى محمد الصالحى 2480208208288021 9655

   مستجد احمد محمد عبدالرحمن محمد هاشم 2480208208288868 9655

 
 

 مببدئ تذريب النبشئين -املادج:                        الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 م 0200-0202للعام اجلامعى  - الثاني)شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي 
 (5جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد احمد محمد عرفة عبدالخالق 2480208208288242 9655

   مستجد احمد محمد محمد مبروك سالم 2480208208288018 9655

   مستجد احمد محمد مصطفى الشامى 2480208218288230 9656

   مستجد احمد ناجى فواد عبد المنعم ٌوسف 2480208208288026 9657

   مستجد احمد ٌسرى احمد محمود 2480208208288182 9658

   مستجد اسالم عماد الدٌن عبدالرحمن محمد عٌسى 2480208218288802 9659

   مستجد اسالم محمد فوزى عثمان مصطفى 2480208218288321 :965

   مستجد اسالم ممدوح سعداوى عبدالمقصود علٌوه 2480208208288131 9655

   مستجد اشرف عبد الفتاح طاٌل عبد العزٌز 2480208208288060 9655

   مستجد السٌد احمد السٌد عبدالعزٌز 2480208208288031 9655

   مستجد السٌد عاطف السٌد صبحى هندى 2480208208288111 9755

   مستجد اٌهاب خمٌس محمد منصور قاسم 2480208208288230 9755

   مستجد بسام عصام منٌر عمران شرف الدٌن 2480208208288800 9756

   مستجد جمال عبدالعزٌز غازى شمس الدٌن 2480208208288801 9757

   مستجد جمال عصام الدٌن ابراهٌم الزٌنى 2480208248288101 9758

   مستجد حازم سمٌر عطٌه محمد هاشم 2480208208288862 9759

   مستجد حسام البسطوٌسى عبدالمطلب جمٌل 2480208208288102 :975

   مستجد حسن طه حسٌن عبدالبارى خلٌفه 2480208208288188 9755

   مستجد بدوى السٌدخالد جمال خلٌل  2480208248288111 9755

   مستجد خالد صبحى اسماعٌل الملٌجى احمد 2480208218288114 9755

   مستجد خالد ولٌد عبد القادر عجالن 2480208208288262 9755

   مستجد زٌاد ناصف سعد شحاته حجازى 2480208208288142 9755

   مستجد شادى اٌمن السعٌد عبد القوى صالح 2480208208288814 9756

   مستجد شادى على عبٌد حسٌن الرباب 2480208208288223 9757

   مستجد شرٌف عزت محمد عبد الحمٌد غازى 2480208218288130 9758

   مستجد طارق احمد محمود عبد هللا محمود 2480208208288260 9759

   مستجد عادل على ٌوسف ابراهٌم النجار 2480208208288208 :975

   مستجد عارف عبده بركات محمد محمد بركات 2480208208288238 9755

   مستجد عاطف سامى طه السٌد المالح 2480208208288020 9755

   مستجد عبد الحمٌد حسٌن عبد الحمٌد كامل التحفه 2480208208288234 9755

 
 

 النبشئين مببدئ تذريب -املادج:                    الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 م 0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (6جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد عبد الخالق شعبان محمد شندى القصاص 2480208208288064 9765

   مستجد عبد الرحمن خالد عجمى شعٌب السٌد 2480208208288008 9765

   مستجد عبد الرحمن محمود صابر الششتاوى سعد 2480208248288102 9766

   مستجد عبد هللا خلف عبد الوهاب خلف ٌونس 2480208218288261 9767

   مستجد عبد هللا محمد الخضرى عطٌة ابوكرش 2480208208288013 9768

   مستجد عبد هللا وائل محمد محمد جعفر 2480208208288011 9769

   مستجد عبدهللا بركات خفاجى احمد عتلم 2480208208288000 :976

   مستجد عبدهللا عٌسوى محمد عٌسوى حامد 2480208218288108 9765

   مستجد عبدهللا فتوح كمال السٌد ابراهٌم 2480208208288014 9765

   مستجد عبدهللا محمود السٌد كمال الصاٌغ 2480208248288181 9765

   مستجد عبدالمنصف عبد السٌد عبد المنصف ادم نوٌجى 2480208208288236 9775

   مستجد عز الدٌن محمود حسن مصطفى خلف 2480208208288204 9775

   مستجد عزت الناشى فتحى الناشى عبدالعزٌز 2480208208288824 9776

   مستجد عالء ابراهٌم احمد عبد الحمٌد عثمان 2480208218288811 9777

   مستجد عماد حامد قطب على الصعٌدى 2480208208288201 9778

   مستجد عمر احمد عاكف على كرسون 2480208218288410 9779

   مستجد عمر على ابراهٌم محمد االلفى 2480208248288040 :977

   مستجد عمرو رمضان على عبدهللا 2480208208288226 9775

   مستجد عمرو صالح الدٌن ابراهٌم الشرقاوى 2480208208288848 9775

   مستجد عمرو محمد نوفل عبدالمعطى 2480208218288006 9775

   مستجد عوض بلتاجى عوض بلتاجى بنه 2480208208288222 9785

   مستجد خزعل سعد احمد علىغالى  2480208248288142 9785

   مستجد فتحى سالمه فتحى محمد مصباح 2480208208288864 9786

   مستجد فواد صابر فواد محمود ابراهٌم 2480208208288048 9787

   مستجد فوزى هشام فوزى ابراهٌم شعٌب 2480208208288088 9788

   مستجد كامل عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 2480208208288128 9789

   مستجد كرٌم عصام الدٌن لطفى هالل 2480208218288401 :978

   مستجد كمال محمد كمال السٌد المالح 5:55565555555578 9785

   مستجد كٌرلس عبدالمسٌح مجدى ودٌع 5:55565555555655 9785

   مستجد محمد البسٌونى محمد حشٌش 5:555655555556:5 9785

 
 
 

 مببدئ تذريب النبشئين -املادج:                        الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 م 0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (7جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد محمد السٌد محمد ابراهٌم 5:55565555555756 9795

   مستجد محمد الشوادفى عبدالسالم الشوادفى محمد 5:55565555555755 9795

   مستجد محمد اٌمن سعد فرٌج ابو منصور 5:55565555555555 9796

   مستجد محمد جمال ابراهٌم مبارك عمران :5:5556555555557 9797

   مستجد محمد جمال سالم عبدالمولى 5:55565555555559 9798

   مستجد محمد حاتم محمد عبده الضلعى 5:55565555555559 9799

   مستجد محمد حسٌن لطفى اسماعٌل 6::5:55565555555 :979

   مستجد محمد خالد محمد عبده نخال 5:55565555555757 9795

   مستجد احمد غرٌب على محمد رافت 5:55565555555756 3130

   مستجد محمد رٌاض على ابراهٌم عاصى 5:55565555555758 3136

   مستجد محمد سامى على السٌد سٌف الدٌن 5:55565555555755 3148

   مستجد محمد شرٌف محمد عبد الحمٌد غانم 5:55565555555765 3142

   مستجد محمد عبد العزٌز محمد احمد مجر :5:5556555555577 3140

   مستجد محمد عبدالحمٌد محمد محمد حسن عبدهللا 5:55565555555555 3141

   مستجد محمد عصام وجٌه عرجاوى مرعى :5:555655:555575 3142

   مستجد محمد على محمد شرابى 5:55565555555789 3143

   مستجد محمد على نصر فتحى عابدٌن 5:55565555555695 3144

   مستجد محمد فوزى عبدالسٌد محمد بدوى العدولى :5:5556555555565 3141

   مستجد محمد فوزى فوزى خلٌل اغا 5:55565555555757 3140

   مستجد محمد مجدى ابراهٌم شبل محمد عبده :5:5556555555555 3146

   مستجد محمد محمود احمد محمود سالم 5:55565555555875 3118

   مستجد محمد محمود حسن محمود جاهٌن :5:5556555555595 3112

   مستجد محمد محمود رضوان ابراهٌم ابو حشٌش 5:55565555555555 3110

   مستجد محمد محمود عبد الحمٌد محمد الطنطاوى 5:55565555555555 3111

   مستجد محمد محمود محمود على عبد هللا 5:55565555555555 3112

   مستجد محمود اشرف حسن الرفاعى 5:55565555555895 3113

   مستجد محمود الشحات محمد خلٌل ٌوسف 5:55565555555555 :975

   مستجد محمود حٌدر احمد محمد الشاذلى 5:55565555555556 9755

   مستجد محمود عبد الرحٌم على على الصالحى 5:55565555555575 9755

   مستجد محٌى الدٌن محمد محٌى الدٌن رٌشو 5:55565555555598 9755

 

 
 مببدئ تذريب النبشئين -املادج:                     الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 م 0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (8جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد مصطفى محمد عبدالخالق محمد الحنفى 5:555655555556:5 9755

   مستجد مصطفى محمد مصطفى ابوالفتوح حسن 5:55565555555557 9755

   مستجد نادر رجب عبد العاطى مصطفى شاهٌن :5:5556555555567 9756

   مستجد نادر محمد عواد عبد السالم المغنى 5:55565555555569 9757

   مستجد ناصر جمال محمد على 5:55565555555:55 9758

   مستجد هشام عبد الروف سٌد احمد عطا ابو سٌد احمد 5:55565555555556 9759

   مستجد ولٌد محمد السعٌد ابراهٌم متولى 5:55565555555698 :975

   مستجد ٌوسف عالء السٌد الشربٌنى المسلمانى 5:55565555555556 9755
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 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 (4جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهٌم السعٌد محمد محمود شٌحة 2480208218288061 96:5

   مستجد ابراهٌم اٌهاب ابراهٌم امٌن دراج 2480208208288210 96:5

   مستجد ابراهٌم جمال ابراهٌم ابراهٌم المالح 2480208248288223 96:6

   مستجد ابراهٌم حسٌن حسٌن عبداللطٌف البٌلى 2480208208288880 96:7

   مستجد ابراهٌم مبروك محمد عبد الغنى النجار 2480208208288023 96:8

   مستجد احمد اشرف ٌوسف محمد ٌوسف 2480208218288124 96:9

   مستجد احمد الدسوقى احمد احمد غالى 2480208248288110 ::96

   مستجد احمد السعٌد محمد عبد الحمٌد عرفة 2480208208288221 96:5

   مستجد احمد السٌد احمد رجب احمد 2480208208288060 96:5

   مستجد احمد السٌد احمد فودة 2480208238288088 96:5

   مستجد احمد بسٌونى فواد بسٌونى عتمان 2480208208288261 9655

   مستجد احمد جمال السٌد عبد الفضٌل ابو طالب 2480208218288810 9655

   مستجد احمد جمال دعبس محمد 2480208208288810 9656

   مستجد احمد جمال رزق سعد موسى 2480208208288268 9657

   مستجد حمٌده عبدهللا حسناحمد  2480208208288121 9658

   مستجد احمد ربٌع السعٌد ربٌع عبٌد 2480208218288260 9659

   مستجد احمد رزق سٌد احمد عامر 2480208208288846 :965

   مستجد احمد سمٌر على ابراهٌم سٌد احمد االسور 2480208218288243 9655

   مستجد عطٌة ابو النجا احمد صالح عبد اللطٌف شحاتة 2480208208288010 9655

   مستجد احمد صبرى عبدالسمٌع حسن الطوٌلة 2480208218288111 9655

   مستجد احمد عاصم احمد شحاته 2480208208288121 9655

   مستجد احمد عبد النبى جابر اسماعٌل السمرى 2480208218288322 9655

   مستجد مصطفى الزٌنى احمد عبدالحفٌظ عبدالحمٌد 2480208218288308 9656

   مستجد احمد عبدالحلٌم السعٌد السٌد محمد عامر 2480208248288048 9657

   مستجد احمد مجدى عبدالنبى محمد على عبدالجواد 2480208208288446 9658

   مستجد احمد محمد احمد مطر 2480208208288024 9659

   مستجد احمد محمد الشاذلى محمود 2480208238288806 :965

   مستجد احمد محمد حسٌن رزق بالل 2480208208288412 9655

   مستجد احمد محمد راضى محمد الصالحى 2480208208288021 9655

   مستجد احمد محمد عبدالرحمن محمد هاشم 2480208208288868 9655

 
 

 طرق ادارة المنبفسبث الريبضيت -الراتعح املادج:كشف حضور طالب الفرقح                                               

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني                       



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 (5جلنح) 

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد احمد محمد عرفة عبدالخالق 2480208208288242 9655

   مستجد احمد محمد محمد مبروك سالم 2480208208288018 9655

   مستجد احمد محمد مصطفى الشامى 2480208218288230 9656

   مستجد احمد ناجى فواد عبد المنعم ٌوسف 2480208208288026 9657

   مستجد احمد محموداحمد ٌسرى  2480208208288182 9658

   مستجد اسالم عماد الدٌن عبدالرحمن محمد عٌسى 2480208218288802 9659

   مستجد اسالم محمد فوزى عثمان مصطفى 2480208218288321 :965

   مستجد اسالم ممدوح سعداوى عبدالمقصود علٌوه 2480208208288131 9655

   مستجد عبد الفتاح طاٌل عبد العزٌز اشرف 2480208208288060 9655

   مستجد السٌد احمد السٌد عبدالعزٌز 2480208208288031 9655

   مستجد السٌد عاطف السٌد صبحى هندى 2480208208288111 9755

   مستجد اٌهاب خمٌس محمد منصور قاسم 2480208208288230 9755

   مستجد شرف الدٌنبسام عصام منٌر عمران  2480208208288800 9756

   مستجد جمال عبدالعزٌز غازى شمس الدٌن 2480208208288801 9757

   مستجد جمال عصام الدٌن ابراهٌم الزٌنى 2480208248288101 9758

   مستجد حازم سمٌر عطٌه محمد هاشم 2480208208288862 9759

   مستجد حسام البسطوٌسى عبدالمطلب جمٌل 2480208208288102 :975

   مستجد حسن طه حسٌن عبدالبارى خلٌفه 2480208208288188 9755

   مستجد خالد جمال خلٌل بدوى السٌد 2480208248288111 9755

   مستجد خالد صبحى اسماعٌل الملٌجى احمد 2480208218288114 9755

   مستجد خالد ولٌد عبد القادر عجالن 2480208208288262 9755

   مستجد زٌاد ناصف سعد شحاته حجازى 2480208208288142 9755

   مستجد شادى اٌمن السعٌد عبد القوى صالح 2480208208288814 9756

   مستجد شادى على عبٌد حسٌن الرباب 2480208208288223 9757

   مستجد شرٌف عزت محمد عبد الحمٌد غازى 2480208218288130 9758

   مستجد طارق احمد محمود عبد هللا محمود 2480208208288260 9759

   مستجد عادل على ٌوسف ابراهٌم النجار 2480208208288208 :975

   مستجد عارف عبده بركات محمد محمد بركات 2480208208288238 9755

   مستجد عاطف سامى طه السٌد المالح 2480208208288020 9755

   مستجد حسٌن عبد الحمٌد كامل التحفهعبد الحمٌد  2480208208288234 9755

 
 

 طرق ادارة المنبفسبث الريبضيت -الراتعح املادج:كشف حضور طالب الفرقح                                         

 م 0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني                       



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 (6جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد عبد الخالق شعبان محمد شندى القصاص 2480208208288064 9765

   مستجد عبد الرحمن خالد عجمى شعٌب السٌد 2480208208288008 9765

   مستجد عبد الرحمن محمود صابر الششتاوى سعد 2480208248288102 9766

   مستجد عبد هللا خلف عبد الوهاب خلف ٌونس 2480208218288261 9767

   مستجد عبد هللا محمد الخضرى عطٌة ابوكرش 2480208208288013 9768

   مستجد عبد هللا وائل محمد محمد جعفر 2480208208288011 9769

   مستجد عبدهللا بركات خفاجى احمد عتلم 2480208208288000 :976

   مستجد عبدهللا عٌسوى محمد عٌسوى حامد 2480208218288108 9765

   مستجد عبدهللا فتوح كمال السٌد ابراهٌم 2480208208288014 9765

   مستجد عبدهللا محمود السٌد كمال الصاٌغ 2480208248288181 9765

   مستجد عبدالمنصف عبد السٌد عبد المنصف ادم نوٌجى 2480208208288236 9775

   مستجد عز الدٌن محمود حسن مصطفى خلف 2480208208288204 9775

   مستجد عزت الناشى فتحى الناشى عبدالعزٌز 2480208208288824 9776

   مستجد عالء ابراهٌم احمد عبد الحمٌد عثمان 2480208218288811 9777

   مستجد عماد حامد قطب على الصعٌدى 2480208208288201 9778

   مستجد عمر احمد عاكف على كرسون 2480208218288410 9779

   مستجد عمر على ابراهٌم محمد االلفى 2480208248288040 :977

   مستجد عمرو رمضان على عبدهللا 2480208208288226 9775

   مستجد عمرو صالح الدٌن ابراهٌم الشرقاوى 2480208208288848 9775

   مستجد عمرو محمد نوفل عبدالمعطى 2480208218288006 9775

   مستجد عوض بلتاجى عوض بلتاجى بنه 2480208208288222 9785

   مستجد غالى خزعل سعد احمد على 2480208248288142 9785

   مستجد محمد مصباح فتحى سالمه فتحى 2480208208288864 9786

   مستجد فواد صابر فواد محمود ابراهٌم 2480208208288048 9787

   مستجد فوزى هشام فوزى ابراهٌم شعٌب 2480208208288088 9788

   مستجد كامل عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 2480208208288128 9789

   مستجد كرٌم عصام الدٌن لطفى هالل 2480208218288401 :978

   مستجد كمال محمد كمال السٌد المالح 5:55565555555578 9785

   مستجد كٌرلس عبدالمسٌح مجدى ودٌع 5:55565555555655 9785

   مستجد محمد البسٌونى محمد حشٌش 5:555655555556:5 9785
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 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

  (7جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد محمد السٌد محمد ابراهٌم 5:55565555555756 9795

   مستجد محمد الشوادفى عبدالسالم الشوادفى محمد 5:55565555555755 9795

   مستجد محمد اٌمن سعد فرٌج ابو منصور 5:55565555555555 9796

   مستجد محمد جمال ابراهٌم مبارك عمران :5:5556555555557 9797

   مستجد محمد جمال سالم عبدالمولى 5:55565555555559 9798

   مستجد محمد حاتم محمد عبده الضلعى 5:55565555555559 9799

   مستجد محمد حسٌن لطفى اسماعٌل 6::5:55565555555 :979

   مستجد محمد خالد محمد عبده نخال 5:55565555555757 9795

   مستجد احمد غرٌب على محمد رافت 5:55565555555756 3130

   مستجد محمد رٌاض على ابراهٌم عاصى 5:55565555555758 3136

   مستجد محمد سامى على السٌد سٌف الدٌن 5:55565555555755 3148

   مستجد محمد شرٌف محمد عبد الحمٌد غانم 5:55565555555765 3142

   مستجد محمد عبد العزٌز محمد احمد مجر :5:5556555555577 3140

   مستجد محمد عبدالحمٌد محمد محمد حسن عبدهللا 5:55565555555555 3141

   مستجد محمد عصام وجٌه عرجاوى مرعى :5:555655:555575 3142

   مستجد محمد على محمد شرابى 5:55565555555789 3143

   مستجد محمد على نصر فتحى عابدٌن 5:55565555555695 3144

   مستجد محمد فوزى عبدالسٌد محمد بدوى العدولى :5:5556555555565 3141

   مستجد محمد فوزى فوزى خلٌل اغا 5:55565555555757 3140

   مستجد محمد مجدى ابراهٌم شبل محمد عبده :5:5556555555555 3146

   مستجد محمد محمود احمد محمود سالم 5:55565555555875 3118

   مستجد محمد محمود حسن محمود جاهٌن :5:5556555555595 3112

   مستجد محمد محمود رضوان ابراهٌم ابو حشٌش 5:55565555555555 3110

   مستجد محمد محمود عبد الحمٌد محمد الطنطاوى 5:55565555555555 3111

   مستجد محمد محمود محمود على عبد هللا 5:55565555555555 3112

   مستجد محمود اشرف حسن الرفاعى 5:55565555555895 3113

   مستجد محمود الشحات محمد خلٌل ٌوسف 5:55565555555555 :975

   مستجد محمود حٌدر احمد محمد الشاذلى 5:55565555555556 9755

   مستجد محمود عبد الرحٌم على على الصالحى 5:55565555555575 9755

   مستجد محٌى الدٌن محمد محٌى الدٌن رٌشو 5:55565555555598 9755
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 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 (8جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد مصطفى محمد عبدالخالق محمد الحنفى 5:555655555556:5 9755

   مستجد مصطفى محمد مصطفى ابوالفتوح حسن 5:55565555555557 9755

   مستجد نادر رجب عبد العاطى مصطفى شاهٌن :5:5556555555567 9756

   مستجد نادر محمد عواد عبد السالم المغنى 5:55565555555569 9757

   مستجد ناصر جمال محمد على 5:55565555555:55 9758

   مستجد هشام عبد الروف سٌد احمد عطا ابو سٌد احمد 5:55565555555556 9759

   مستجد ولٌد محمد السعٌد ابراهٌم متولى 5:55565555555698 :975

   مستجد ٌوسف عالء السٌد الشربٌنى المسلمانى 5:55565555555556 9755

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 تخطيط برامج التذريب -املادج:                            الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م 0200-0202للعام اجلامعى  - الدراسي الثاني)شعثح التدرية الرياضى( الفصل 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 (4جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهٌم السعٌد محمد محمود شٌحة 2480208218288061 96:5

   مستجد دراج ابراهٌم اٌهاب ابراهٌم امٌن 2480208208288210 96:5

   مستجد ابراهٌم جمال ابراهٌم ابراهٌم المالح 2480208248288223 96:6

   مستجد ابراهٌم حسٌن حسٌن عبداللطٌف البٌلى 2480208208288880 96:7

   مستجد ابراهٌم مبروك محمد عبد الغنى النجار 2480208208288023 96:8

   مستجد ٌوسف محمد ٌوسف احمد اشرف 2480208218288124 96:9

   مستجد احمد الدسوقى احمد احمد غالى 2480208248288110 ::96

   مستجد احمد السعٌد محمد عبد الحمٌد عرفة 2480208208288221 96:5

   مستجد احمد السٌد احمد رجب احمد 2480208208288060 96:5

   مستجد احمد السٌد احمد فودة 2480208238288088 96:5

   مستجد احمد بسٌونى فواد بسٌونى عتمان 2480208208288261 9655

   مستجد احمد جمال السٌد عبد الفضٌل ابو طالب 2480208218288810 9655

   مستجد احمد جمال دعبس محمد 2480208208288810 9656

   مستجد احمد جمال رزق سعد موسى 2480208208288268 9657

   مستجد احمد حمٌده عبدهللا حسن 2480208208288121 9658

   مستجد احمد ربٌع السعٌد ربٌع عبٌد 2480208218288260 9659

   مستجد احمد رزق سٌد احمد عامر 2480208208288846 :965

   مستجد احمد سمٌر على ابراهٌم سٌد احمد االسور 2480208218288243 9655

   مستجد شحاتة عطٌة ابو النجااحمد صالح عبد اللطٌف  2480208208288010 9655

   مستجد احمد صبرى عبدالسمٌع حسن الطوٌلة 2480208218288111 9655

   مستجد احمد عاصم احمد شحاته 2480208208288121 9655

   مستجد احمد عبد النبى جابر اسماعٌل السمرى 2480208218288322 9655

   مستجد عبدالحمٌد مصطفى الزٌنىاحمد عبدالحفٌظ  2480208218288308 9656

   مستجد احمد عبدالحلٌم السعٌد السٌد محمد عامر 2480208248288048 9657

   مستجد احمد مجدى عبدالنبى محمد على عبدالجواد 2480208208288446 9658

   مستجد احمد محمد احمد مطر 2480208208288024 9659

   مستجد الشاذلى محموداحمد محمد  2480208238288806 :965

   مستجد احمد محمد حسٌن رزق بالل 2480208208288412 9655

   مستجد احمد محمد راضى محمد الصالحى 2480208208288021 9655

   مستجد احمد محمد عبدالرحمن محمد هاشم 2480208208288868 9655

 
 

 تخطيط برامج التذريب -املادج:                          الراتعحكشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 (5جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد احمد محمد عرفة عبدالخالق 2480208208288242 9655

   مستجد احمد محمد محمد مبروك سالم 2480208208288018 9655

   مستجد احمد محمد مصطفى الشامى 2480208218288230 9656

   مستجد احمد ناجى فواد عبد المنعم ٌوسف 2480208208288026 9657

   مستجد احمد ٌسرى احمد محمود 2480208208288182 9658

   مستجد اسالم عماد الدٌن عبدالرحمن محمد عٌسى 2480208218288802 9659

   مستجد اسالم محمد فوزى عثمان مصطفى 2480208218288321 :965

   مستجد اسالم ممدوح سعداوى عبدالمقصود علٌوه 2480208208288131 9655

   مستجد اشرف عبد الفتاح طاٌل عبد العزٌز 2480208208288060 9655

   مستجد السٌد احمد السٌد عبدالعزٌز 2480208208288031 9655

   مستجد السٌد عاطف السٌد صبحى هندى 2480208208288111 9755

   مستجد اٌهاب خمٌس محمد منصور قاسم 2480208208288230 9755

   مستجد بسام عصام منٌر عمران شرف الدٌن 2480208208288800 9756

   مستجد شمس الدٌن جمال عبدالعزٌز غازى 2480208208288801 9757

   مستجد جمال عصام الدٌن ابراهٌم الزٌنى 2480208248288101 9758

   مستجد حازم سمٌر عطٌه محمد هاشم 2480208208288862 9759

   مستجد حسام البسطوٌسى عبدالمطلب جمٌل 2480208208288102 :975

   مستجد حسن طه حسٌن عبدالبارى خلٌفه 2480208208288188 9755

   مستجد خالد جمال خلٌل بدوى السٌد 2480208248288111 9755

   مستجد خالد صبحى اسماعٌل الملٌجى احمد 2480208218288114 9755

   مستجد خالد ولٌد عبد القادر عجالن 2480208208288262 9755

   مستجد زٌاد ناصف سعد شحاته حجازى 2480208208288142 9755

   مستجد شادى اٌمن السعٌد عبد القوى صالح 2480208208288814 9756

   مستجد شادى على عبٌد حسٌن الرباب 2480208208288223 9757

   مستجد شرٌف عزت محمد عبد الحمٌد غازى 2480208218288130 9758

   مستجد طارق احمد محمود عبد هللا محمود 2480208208288260 9759

   مستجد عادل على ٌوسف ابراهٌم النجار 2480208208288208 :975

   مستجد عارف عبده بركات محمد محمد بركات 2480208208288238 9755

   مستجد عاطف سامى طه السٌد المالح 2480208208288020 9755

   مستجد عبد الحمٌد حسٌن عبد الحمٌد كامل التحفه 2480208208288234 9755

 
 

 تخطيط برامج التذريب -املادج:                     الراتعحكشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 (6جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد عبد الخالق شعبان محمد شندى القصاص 2480208208288064 9765

   مستجد عبد الرحمن خالد عجمى شعٌب السٌد 2480208208288008 9765

   مستجد عبد الرحمن محمود صابر الششتاوى سعد 2480208248288102 9766

   مستجد عبد هللا خلف عبد الوهاب خلف ٌونس 2480208218288261 9767

   مستجد عبد هللا محمد الخضرى عطٌة ابوكرش 2480208208288013 9768

   مستجد عبد هللا وائل محمد محمد جعفر 2480208208288011 9769

   مستجد عبدهللا بركات خفاجى احمد عتلم 2480208208288000 :976

   مستجد عبدهللا عٌسوى محمد عٌسوى حامد 2480208218288108 9765

   مستجد عبدهللا فتوح كمال السٌد ابراهٌم 2480208208288014 9765

   مستجد عبدهللا محمود السٌد كمال الصاٌغ 2480208248288181 9765

   مستجد عبدالمنصف عبد السٌد عبد المنصف ادم نوٌجى 2480208208288236 9775

   مستجد عز الدٌن محمود حسن مصطفى خلف 2480208208288204 9775

   مستجد عزت الناشى فتحى الناشى عبدالعزٌز 2480208208288824 9776

   مستجد عالء ابراهٌم احمد عبد الحمٌد عثمان 2480208218288811 9777

   مستجد عماد حامد قطب على الصعٌدى 2480208208288201 9778

   مستجد عمر احمد عاكف على كرسون 2480208218288410 9779

   مستجد عمر على ابراهٌم محمد االلفى 2480208248288040 :977

   مستجد عمرو رمضان على عبدهللا 2480208208288226 9775

   مستجد عمرو صالح الدٌن ابراهٌم الشرقاوى 2480208208288848 9775

   مستجد عمرو محمد نوفل عبدالمعطى 2480208218288006 9775

   مستجد بلتاجى عوض بلتاجى بنهعوض  2480208208288222 9785

   مستجد غالى خزعل سعد احمد على 2480208248288142 9785

   مستجد فتحى سالمه فتحى محمد مصباح 2480208208288864 9786

   مستجد فواد صابر فواد محمود ابراهٌم 2480208208288048 9787

   مستجد فوزى هشام فوزى ابراهٌم شعٌب 2480208208288088 9788

   مستجد كامل عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 2480208208288128 9789

   مستجد كرٌم عصام الدٌن لطفى هالل 2480208218288401 :978

   مستجد كمال محمد كمال السٌد المالح 5:55565555555578 9785

   مستجد كٌرلس عبدالمسٌح مجدى ودٌع 5:55565555555655 9785

   مستجد محمد البسٌونى محمد حشٌش 5:555655555556:5 9785

 
 

 تخطيط برامج التذريب -املادج:                       الراتعحكشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 (7جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد محمد السٌد محمد ابراهٌم 5:55565555555756 9795

   مستجد محمد الشوادفى عبدالسالم الشوادفى محمد 5:55565555555755 9795

   مستجد محمد اٌمن سعد فرٌج ابو منصور 5:55565555555555 9796

   مستجد محمد جمال ابراهٌم مبارك عمران :5:5556555555557 9797

   مستجد محمد جمال سالم عبدالمولى 5:55565555555559 9798

   مستجد محمد حاتم محمد عبده الضلعى 5:55565555555559 9799

   مستجد محمد حسٌن لطفى اسماعٌل 6::5:55565555555 :979

   مستجد محمد عبده نخالمحمد خالد  5:55565555555757 9795

   مستجد محمد رافت احمد غرٌب على 5:55565555555756 3130

   مستجد محمد رٌاض على ابراهٌم عاصى 5:55565555555758 3136

   مستجد محمد سامى على السٌد سٌف الدٌن 5:55565555555755 3148

   مستجد محمد شرٌف محمد عبد الحمٌد غانم 5:55565555555765 3142

   مستجد محمد عبد العزٌز محمد احمد مجر :5:5556555555577 3140

   مستجد محمد عبدالحمٌد محمد محمد حسن عبدهللا 5:55565555555555 3141

   مستجد محمد عصام وجٌه عرجاوى مرعى :5:555655:555575 3142

   مستجد محمد على محمد شرابى 5:55565555555789 3143

   مستجد محمد على نصر فتحى عابدٌن 5:55565555555695 3144

   مستجد محمد فوزى عبدالسٌد محمد بدوى العدولى :5:5556555555565 3141

   مستجد محمد فوزى فوزى خلٌل اغا 5:55565555555757 3140

   مستجد محمد مجدى ابراهٌم شبل محمد عبده :5:5556555555555 3146

   مستجد محمد محمود احمد محمود سالم 5:55565555555875 3118

   مستجد محمد محمود حسن محمود جاهٌن :5:5556555555595 3112

   مستجد محمد محمود رضوان ابراهٌم ابو حشٌش 5:55565555555555 3110

   مستجد محمد محمود عبد الحمٌد محمد الطنطاوى 5:55565555555555 3111

   مستجد محمد محمود محمود على عبد هللا 5:55565555555555 3112

   مستجد محمود اشرف حسن الرفاعى 5:55565555555895 3113

   مستجد محمود الشحات محمد خلٌل ٌوسف 5:55565555555555 :975

   مستجد محمود حٌدر احمد محمد الشاذلى 5:55565555555556 9755

   مستجد محمود عبد الرحٌم على على الصالحى 5:55565555555575 9755

   مستجد محٌى الدٌن محمد محٌى الدٌن رٌشو 5:55565555555598 9755

 
 

 تخطيط برامج التذريب -املادج:                        الراتعحكشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 (8جلنح)

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد مصطفى محمد عبدالخالق محمد الحنفى 5:555655555556:5 9755

   مستجد مصطفى محمد مصطفى ابوالفتوح حسن 5:55565555555557 9755

   مستجد نادر رجب عبد العاطى مصطفى شاهٌن :5:5556555555567 9756

   مستجد نادر محمد عواد عبد السالم المغنى 5:55565555555569 9757

   مستجد ناصر جمال محمد على 5:55565555555:55 9758

   مستجد هشام عبد الروف سٌد احمد عطا ابو سٌد احمد 5:55565555555556 9759

   مستجد ولٌد محمد السعٌد ابراهٌم متولى 5:55565555555698 :975

   مستجد ٌوسف عالء السٌد الشربٌنى المسلمانى 5:55565555555556 9755

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 الحبسب االلـــــــــــــي -املادج:                   الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م 0200-0202للعام اجلامعى  - الثاني)شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي 
 (4جلنح)



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهٌم السعٌد محمد محمود شٌحة 2480208218288061 96:5

   مستجد ابراهٌم اٌهاب ابراهٌم امٌن دراج 2480208208288210 96:5

   مستجد ابراهٌم جمال ابراهٌم ابراهٌم المالح 2480208248288223 96:6

   مستجد ابراهٌم حسٌن حسٌن عبداللطٌف البٌلى 2480208208288880 96:7

   مستجد ابراهٌم مبروك محمد عبد الغنى النجار 2480208208288023 96:8

   مستجد احمد اشرف ٌوسف محمد ٌوسف 2480208218288124 96:9

   مستجد احمد الدسوقى احمد احمد غالى 2480208248288110 ::96

   مستجد احمد السعٌد محمد عبد الحمٌد عرفة 2480208208288221 96:5

   مستجد احمد السٌد احمد رجب احمد 2480208208288060 96:5

   مستجد احمد السٌد احمد فودة 2480208238288088 96:5

   مستجد احمد بسٌونى فواد بسٌونى عتمان 2480208208288261 9655

   مستجد احمد جمال السٌد عبد الفضٌل ابو طالب 2480208218288810 9655

   مستجد احمد جمال دعبس محمد 2480208208288810 9656

   مستجد احمد جمال رزق سعد موسى 2480208208288268 9657

   مستجد حمٌده عبدهللا حسناحمد  2480208208288121 9658

   مستجد احمد ربٌع السعٌد ربٌع عبٌد 2480208218288260 9659

   مستجد احمد رزق سٌد احمد عامر 2480208208288846 :965

   مستجد احمد سمٌر على ابراهٌم سٌد احمد االسور 2480208218288243 9655

   مستجد عطٌة ابو النجا احمد صالح عبد اللطٌف شحاتة 2480208208288010 9655

   مستجد احمد صبرى عبدالسمٌع حسن الطوٌلة 2480208218288111 9655

   مستجد احمد عاصم احمد شحاته 2480208208288121 9655

   مستجد احمد عبد النبى جابر اسماعٌل السمرى 2480208218288322 9655

   مستجد مصطفى الزٌنى احمد عبدالحفٌظ عبدالحمٌد 2480208218288308 9656

   مستجد احمد عبدالحلٌم السعٌد السٌد محمد عامر 2480208248288048 9657

   مستجد احمد مجدى عبدالنبى محمد على عبدالجواد 2480208208288446 9658

   مستجد احمد محمد احمد مطر 2480208208288024 9659

   مستجد احمد محمد الشاذلى محمود 2480208238288806 :965

   مستجد احمد محمد حسٌن رزق بالل 2480208208288412 9655

   مستجد احمد محمد راضى محمد الصالحى 2480208208288021 9655

   مستجد احمد محمد عبدالرحمن محمد هاشم 2480208208288868 9655

 
 

 الحبسب االلـــــــــــــي -املادج:                  الراتعحكشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (5جلنح)



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد احمد محمد عرفة عبدالخالق 2480208208288242 9655

   مستجد احمد محمد محمد مبروك سالم 2480208208288018 9655

   مستجد احمد محمد مصطفى الشامى 2480208218288230 9656

   مستجد احمد ناجى فواد عبد المنعم ٌوسف 2480208208288026 9657

   مستجد احمد ٌسرى احمد محمود 2480208208288182 9658

   مستجد اسالم عماد الدٌن عبدالرحمن محمد عٌسى 2480208218288802 9659

   مستجد اسالم محمد فوزى عثمان مصطفى 2480208218288321 :965

   مستجد اسالم ممدوح سعداوى عبدالمقصود علٌوه 2480208208288131 9655

   مستجد اشرف عبد الفتاح طاٌل عبد العزٌز 2480208208288060 9655

   مستجد السٌد احمد السٌد عبدالعزٌز 2480208208288031 9655

   مستجد السٌد عاطف السٌد صبحى هندى 2480208208288111 9755

   مستجد اٌهاب خمٌس محمد منصور قاسم 2480208208288230 9755

   مستجد بسام عصام منٌر عمران شرف الدٌن 2480208208288800 9756

   مستجد شمس الدٌن جمال عبدالعزٌز غازى 2480208208288801 9757

   مستجد جمال عصام الدٌن ابراهٌم الزٌنى 2480208248288101 9758

   مستجد حازم سمٌر عطٌه محمد هاشم 2480208208288862 9759

   مستجد حسام البسطوٌسى عبدالمطلب جمٌل 2480208208288102 :975

   مستجد حسن طه حسٌن عبدالبارى خلٌفه 2480208208288188 9755

   مستجد خالد جمال خلٌل بدوى السٌد 2480208248288111 9755

   مستجد خالد صبحى اسماعٌل الملٌجى احمد 2480208218288114 9755

   مستجد خالد ولٌد عبد القادر عجالن 2480208208288262 9755

   مستجد زٌاد ناصف سعد شحاته حجازى 2480208208288142 9755

   مستجد شادى اٌمن السعٌد عبد القوى صالح 2480208208288814 9756

   مستجد شادى على عبٌد حسٌن الرباب 2480208208288223 9757

   مستجد شرٌف عزت محمد عبد الحمٌد غازى 2480208218288130 9758

   مستجد طارق احمد محمود عبد هللا محمود 2480208208288260 9759

   مستجد عادل على ٌوسف ابراهٌم النجار 2480208208288208 :975

   مستجد عارف عبده بركات محمد محمد بركات 2480208208288238 9755

   مستجد عاطف سامى طه السٌد المالح 2480208208288020 9755

   مستجد عبد الحمٌد حسٌن عبد الحمٌد كامل التحفه 2480208208288234 9755

 
 

 الحبسب االلـــــــــــــي -املادج:                       الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (6جلنح)



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد عبد الخالق شعبان محمد شندى القصاص 2480208208288064 9765

   مستجد عبد الرحمن خالد عجمى شعٌب السٌد 2480208208288008 9765

   مستجد عبد الرحمن محمود صابر الششتاوى سعد 2480208248288102 9766

   مستجد ٌونسعبد هللا خلف عبد الوهاب خلف  2480208218288261 9767

   مستجد عبد هللا محمد الخضرى عطٌة ابوكرش 2480208208288013 9768

   مستجد عبد هللا وائل محمد محمد جعفر 2480208208288011 9769

   مستجد عبدهللا بركات خفاجى احمد عتلم 2480208208288000 :976

   مستجد عبدهللا عٌسوى محمد عٌسوى حامد 2480208218288108 9765

   مستجد عبدهللا فتوح كمال السٌد ابراهٌم 2480208208288014 9765

   مستجد عبدهللا محمود السٌد كمال الصاٌغ 2480208248288181 9765

   مستجد عبدالمنصف عبد السٌد عبد المنصف ادم نوٌجى 2480208208288236 9775

   مستجد عز الدٌن محمود حسن مصطفى خلف 2480208208288204 9775

   مستجد عزت الناشى فتحى الناشى عبدالعزٌز 2480208208288824 9776

   مستجد عالء ابراهٌم احمد عبد الحمٌد عثمان 2480208218288811 9777

   مستجد عماد حامد قطب على الصعٌدى 2480208208288201 9778

   مستجد عمر احمد عاكف على كرسون 2480208218288410 9779

   مستجد عمر على ابراهٌم محمد االلفى 2480208248288040 :977

   مستجد عمرو رمضان على عبدهللا 2480208208288226 9775

   مستجد عمرو صالح الدٌن ابراهٌم الشرقاوى 2480208208288848 9775

   مستجد عمرو محمد نوفل عبدالمعطى 2480208218288006 9775

   مستجد بلتاجى عوض بلتاجى بنهعوض  2480208208288222 9785

   مستجد غالى خزعل سعد احمد على 2480208248288142 9785

   مستجد فتحى سالمه فتحى محمد مصباح 2480208208288864 9786

   مستجد فواد صابر فواد محمود ابراهٌم 2480208208288048 9787

   مستجد فوزى هشام فوزى ابراهٌم شعٌب 2480208208288088 9788

   مستجد كامل عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 2480208208288128 9789

   مستجد كرٌم عصام الدٌن لطفى هالل 2480208218288401 :978

   مستجد كمال محمد كمال السٌد المالح 5:55565555555578 9785

   مستجد كٌرلس عبدالمسٌح مجدى ودٌع 5:55565555555655 9785

   مستجد محمد البسٌونى محمد حشٌش 5:555655555556:5 9785

 
 

 الحبسب االلـــــــــــــي -املادج:                 الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني
 (7جلنح)



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد محمد السٌد محمد ابراهٌم 5:55565555555756 9795

   مستجد محمد الشوادفى عبدالسالم الشوادفى محمد 5:55565555555755 9795

   مستجد محمد اٌمن سعد فرٌج ابو منصور 5:55565555555555 9796

   مستجد محمد جمال ابراهٌم مبارك عمران :5:5556555555557 9797

   مستجد محمد جمال سالم عبدالمولى 5:55565555555559 9798

   مستجد محمد حاتم محمد عبده الضلعى 5:55565555555559 9799

   مستجد محمد حسٌن لطفى اسماعٌل 6::5:55565555555 :979

   مستجد محمد عبده نخالمحمد خالد  5:55565555555757 9795

   مستجد محمد رافت احمد غرٌب على 5:55565555555756 3130

   مستجد محمد رٌاض على ابراهٌم عاصى 5:55565555555758 3136

   مستجد محمد سامى على السٌد سٌف الدٌن 5:55565555555755 3148

   مستجد محمد شرٌف محمد عبد الحمٌد غانم 5:55565555555765 3142

   مستجد محمد عبد العزٌز محمد احمد مجر :5:5556555555577 3140

   مستجد محمد عبدالحمٌد محمد محمد حسن عبدهللا 5:55565555555555 3141

   مستجد محمد عصام وجٌه عرجاوى مرعى :5:555655:555575 3142

   مستجد محمد على محمد شرابى 5:55565555555789 3143

   مستجد محمد على نصر فتحى عابدٌن 5:55565555555695 3144

   مستجد محمد فوزى عبدالسٌد محمد بدوى العدولى :5:5556555555565 3141

   مستجد محمد فوزى فوزى خلٌل اغا 5:55565555555757 3140

   مستجد محمد مجدى ابراهٌم شبل محمد عبده :5:5556555555555 3146

   مستجد محمد محمود احمد محمود سالم 5:55565555555875 3118

   مستجد محمد محمود حسن محمود جاهٌن :5:5556555555595 3112

   مستجد محمد محمود رضوان ابراهٌم ابو حشٌش 5:55565555555555 3110

   مستجد محمد محمود عبد الحمٌد محمد الطنطاوى 5:55565555555555 3111

   مستجد محمد محمود محمود على عبد هللا 5:55565555555555 3112

   مستجد محمود اشرف حسن الرفاعى 5:55565555555895 3113

   مستجد محمود الشحات محمد خلٌل ٌوسف 5:55565555555555 :975

   مستجد محمود حٌدر احمد محمد الشاذلى 5:55565555555556 9755

   مستجد محمود عبد الرحٌم على على الصالحى 5:55565555555575 9755

   مستجد محٌى الدٌن محمد محٌى الدٌن رٌشو 5:55565555555598 9755
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 (8جلنح)



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد مصطفى محمد عبدالخالق محمد الحنفى 5:555655555556:5 9755

   مستجد مصطفى محمد مصطفى ابوالفتوح حسن 5:55565555555557 9755

   مستجد نادر رجب عبد العاطى مصطفى شاهٌن :5:5556555555567 9756

   مستجد نادر محمد عواد عبد السالم المغنى 5:55565555555569 9757

   مستجد ناصر جمال محمد على 5:55565555555:55 9758

   مستجد هشام عبد الروف سٌد احمد عطا ابو سٌد احمد 5:55565555555556 9759

   مستجد ولٌد محمد السعٌد ابراهٌم متولى 5:55565555555698 :975

   مستجد ٌوسف عالء السٌد الشربٌنى المسلمانى 5:55565555555556 9755

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - الدراسي الثاني)شعثح التدرية الرياضى( الفصل 

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

 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد خالد ولٌد عبد القادر عجالن 2480208208288262 3128

   مستجد عبد هللا محمد الخضرى عطٌة ابوكرش 2480208208288013 3102

   مستجد عوض بلتاجى عوض بلتاجى بنه 2480208208288222 3128

   مستجد محمد حسٌن لطفى اسماعٌل 2480208208288440 3134

   مستجد محمود عبد الرحٌم علً على الصالحً 2480208208288810 3110

   مستجد محٌى الدٌن محمد محٌى الدٌن رٌشو 2480208208288832 3116

   مستجد ولٌد محمد السعٌد إبراهٌم متولى 2480208208288032 3104

   مستجد عالء ابراهٌم احمد عبد الحمٌد عثمان 2480208218288811 3111

 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

  
 

 الراتعح)شعثح التدرية الرياضى(كشف حضور  طالب الفرقح 
     م0202/0200للعام اجلامعى  -الثاني  الفصل الدراسى

      

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد احمد محمد عرفة عبدالخالق 2480208208288242 3068

   مستجد بسام عصام منٌر عمران شرف الدٌن 2480208208288800 3180

   مستجد محمد على محمد شرابى 2480208208288123 3143

 غير راسب باق احمد محمد السعيد محمد داود 2380228218288062 3100

 

 (6تدريب رياضة التخصص) -المادة :
   )العاب قوي( 

 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

  
 

 الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202اجلامعى للعام  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني

      

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد
 توقيع الطبلت ثبالنصراف توقيع الطبلت ثبلحضور

   مستجد احمد ٌسرى احمد محمود 2480208208288182 3062

   مستجد حسن طه حسٌن عبدالباري خلٌفه 2480208208288188 3181

   مستجد زٌاد ناصف سعد شحاته حجازى 2480208208288142 3122

   مستجد عبد هللا وائل محمد محمد جعفر 2480208208288011 3003

   مستجد فؤاد صابر فؤاد محمود ابراهٌم 2480208208288048 3121

   مستجد فوزى هشام فوزى ابراهٌم شعٌب 2480208208288088 3122

   مستجد ابراهٌم شبل محمد عبده محمد مجدى 2480208208288804 3146

   مستجد ناصر جمال محمد على 2480208218288428 3102

   مستجد اسالم محمد فوزى عثمان مصطفى 2480208218288321 3064

  عمرو محمد نوفل عبدالمعطى 2480208218288006 3116
 

 مستجد
  

   مستجد محمد على نصر فتحى عابدٌن 2480208208288038 3144

   مستجد عزت الناشى فتحى الناشى عبدالعزٌز 2480208208288824 3110

   مستجد محمد فوزى عبد السٌد محمد العدولى 2480208208288004 3141

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6تدريب رياضة التخصص) -المادة :
   )المالكمة( 

 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 
 

 

 الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - الفصل الدراسي الثاني)شعثح التدرية الرياضى( 

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد احمد عاصم احمد شحاته 2480208208288121 3008

   مستجد احمد محمد الشاذلى محمود 2480208238288806 3004

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 (6تدريب رياضة التخصص) -المادة : 

   ()كرة قدم
 

 (6تدريب رياضة التخصص) -المادة :
   ()مصارعه

 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 

 الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني

 

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد احمد اشرف ٌوسف محمد ٌوسف 2480208208288221 3043

   مستجد احمد السٌد احمد رجب احمد 2480208218288060 3040

   مستجد احمد جمال السٌد عبد الفضٌل ابو طالب 2480208208288810 3012

   مستجد احمد جمال دعبس محمد 2480208208288810 3010

   مستجد احمد ربٌع السعٌد ربٌع عبٌد 2480208208288812 3013

   مستجد احمد رزق سٌد احمد عامر 2480208208288846 :965

   مستجد احمد سمٌر على ابراهٌم سٌد احمد االسور 2480208218288243 3011

   مستجد احمد محمد عبدالرحمن محمد هاشم 2480208208288868 3006

   مستجد السٌد عاطف السٌد صبحى هندى 2480208208288111 3188

   مستجد جمال عبدالعزٌز غازي شمس الدٌن 2480208208288801 3181

   مستجد حسام البسطوٌسً عبدالمطلب جمٌل 2480208208288102 3184

   مستجد شادى على عبٌد حسٌن الرباب 2480208208288223 3121

   مستجد عاطف سامً طه السٌد المالح 2480208208288020 3120

   مستجد عبدهللا بركات خفاجى أحمد عتلم 2480208208288000 3104

   مستجد عبدهللا فتوح كمال السٌد ابراهٌم 2480208208288014 3100

   مستجد عمرو صالح الدٌن ابراهٌم الشرقاوى 2480208208288848 3110

   مستجد سعد احمد علىغالى خزعل  2480208248288142 3122

   مستجد محمد السٌد محمد ابراهٌم 2480208218288100 3138

   مستجد محمد الشوادفى عبدالسالم الشوادفى محمد 2480208208288122 3132

   مستجد محمد اٌمن سعد فرٌج ابو منصور 2480208208288861 3130

   مستجد محمد حاتم محمد عبده الضلعى 2480208208288203 3133

   مستجد محمد رٌاض على ابراهٌم عاصى 2480208208288122 3136

   مستجد محمد شرٌف محمد عبد الحمٌد غانم 2480208208288106 3142

   مستجد محمود حٌدر احمد محمد الشاذلً 2480208208288260 3111

   مستجد نادر محمد عواد عبد السالم المغنى 2480208208288203 3101

   مستجد ابراهٌم جمال ابراهٌم ابراهٌم المالح 2480208248288223 3140

   مستجد جمال عصام الدٌن ابراهٌم الزٌنى 2480208248288101 3182

   مستجد عبدهللا عٌسوى محمد عٌسوى حامد 2480208218288108 3101

   مستجد محمد محمود احمد محمود سالم 2480208218288216 3118

   مستجد احمد السٌد احمد فودة 2480208238288088 3046

 
 
 

 (6تدريب رياضة التخصص) -المادة :
   ()كرة يد

 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني

 

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

الطبلت توقيع 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهٌم حسٌن حسٌن عبداللطٌف البٌلى 2480208218288880 3041

   مستجد احمد صالح عبد اللطٌف شحاتة عطٌة ابو النجا 2480208208288010 3010

   مستجد احمد مجدى عبدالنبى محمد على عبدالجواد 2480208208288446 3102

   مستجد احمد محمد احمد مطر 2480208208288024 3103

   مستجد السٌد احمد السٌد عبدالعزٌز 2480208208288031 3066

   مستجد شرٌف عزت محمد عبد الحمٌد غازى 2480208218288130 3122

   مستجد عبد الرحمن خالد عجمً شعٌب السٌد 2480208208288008 3102

   مستجد الدٌن محمود حسن مصطفى خلفعز  2480208208288204 3112

   مستجد عماد حامد قطب على الصعٌدى 2480208208288201 3112

   مستجد فتحً سالمه فتحً محمد مصباح 2480208208288864 3120

   مستجد كمال محمد كمال السٌد المالح 2480208208288812 3121

   مستجد كٌرلس عبدالمسٌح مجدي ودٌع 2480208208288002 3120

   مستجد محمد عبدالحمٌد محمد محمد حسن عبدهللا 2480208208288828 3141

   مستجد محمد محمود رضوان ابراهٌم ابو حشٌش 2480208208288860 3110

   مستجد محمد محمود محمود على عبد هللا 2480208208288866 3112

   مستجد محمود الشحات محمد خلٌل ٌوسف 2480208208288288 3114

   مستجد ٌوسف عالء السٌد الشربٌنى المسلمانى 2480208208288820 3101

   مستجد احمد الدسوقى احمد احمد غالى 2480208248288110 3044

   مستجد احمد عبدالحفٌظ عبدالحمٌد مصطفى الزٌنى 2480208218288308 3000

   مستجد السعٌد السٌد محمد عامر احمد عبدالحلٌم 2480208248288048 3001

   مستجد احمد محمد مصطفى الشامى 2480208218288230 3060

   مستجد محمد محمود حسن محمود جاهٌن 2480208218288304 3112

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (6تدريب رياضة التخصص) -المادة :
   )سباحه(

 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - ( الفصل الدراسي الثاني)شعثح التدرية الرياضى

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابراهٌم اٌهاب ابراهٌم امٌن دراج 2480208208288210 3042

   مستجد الغنى النجارابراهٌم مبروك محمد عبد  2480208208288080 3042

   مستجد احمد السعٌد محمد عبد الحمٌد عرفة 2480208208288221 3041

   مستجد احمد جمال رزق سعد موسى 2480208208288268 3011

   مستجد احمد حمٌده عبدهللا حسن 2480208218288121 3012

   مستجد احمد صبرى عبدالسمٌع حسن الطوٌلة 2480208218288111 3016

   مستجد أحمد محمد حسٌن رزق بالل  2480208208288412 3001

   مستجد احمد محمد راضى محمد الصالحى 2480208208288021 3000

   مستجد احمد ناجى فؤاد عبد المنعم ٌوسف 2480208208288026 3061

   مستجد اسالم ممدوح سعداوى عبدالمقصود علٌوه 2480208208288131 3061

   مستجد اشرف عبد الفتاح طاٌل عبد العزٌز 2480208208288060 3060

   مستجد طارق احمد محمود عبد هللا محمود 2480208208288260 3123

   مستجد عارف عبده بركات محمد محمد بركات 2480208208288238 3121

   مستجد عمرو رمضان على عبدهللا 2480208208288226 3111

   مستجد محمد جمال ابراهٌم مبارك عمران 2480208208288814 3131

   مستجد محمد جمال سالم عبدالمولى 2480208208288283 3132

   مستجد محمد خالد محمد عبده نخال 2480208218288101 3131

   مستجد محمد رأفت احمد غرٌب على 2480208208288120 3130

   مستجد محمد محمود عبد الحمٌد محمد الطنطاوى 2480208208288201 3111

   مستجد نادر رجب عبد العاطً مصطفى شاهٌن 2480208208288014 3100

   مستجد ابراهٌم السعٌد محمد محمود شٌحة 2480208218288061 3048

   مستجد اسالم عماد الدٌن عبدالرحمن محمد عٌسى 2480208218288802 3063

   مستجد خالد جمال خلٌل بدوى السٌد 2480208248288111 3180

   مستجد خالد صبحى اسماعٌل الملٌجى احمد 2480208218288114 3186

   مستجد عبد الرحمن محمود صابر الششتاوى سعد 2480208248288102 3100

   مستجد عبد هللا خلف عبد الوهاب خلف ٌونس 2480208218288261 3101

   مستجد عمر احمد عاكف  على كرسون 2480208218288410 3113

   مستجد كرٌم عصام الدٌن لطفى هالل 2480208218288401 3124

   مستجد محمد عصام وجٌه عرجاوى مرعى 2480208248288184 3142

   مستجد عمر على ابراهٌم محمد االلفى 2480208248288040 :977

 
 
 
 

 

 (6تدريب رياضة التخصص) -المادة :
   ()كرة السلة

 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني

 

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد اٌهاب خمٌس محمد منصور قاسم 2480208208288230 3182

   مستجد عادل على ٌوسف ابراهٌم النجار 2480208208288208 3124

   مستجد عبد الحمٌد حسٌن عبد الحمٌد كامل التحفه 2480208208288234 3126

   مستجد محمود اشرف حسن الرفاعى 2480208218288231 3113

   مستجد مصطفى محمد عبدالخالق محمد الحنفى 2480208208288040 3108

   مستجد مصطفى محمد مصطفً ابوالفتوح حسن 2480208208288861 3102

3100 
هشام عبد الرؤف سٌد احمد عطا ابو سٌد  2480208208288220

 احمد
 مستجد

  

   مستجد احمد عبد النبى جابر اسماعٌل السمرى 2480208218288322 3002

   مستجد عبدهللا محمود السٌد كمال الصاٌغ 2480208248288181 3106

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (6تدريب رياضة التخصص) -المادة :
   ()كرة الطائرة

 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد شادي اٌمن السعٌد عبد القوي صالح 2480208208288814 3120

   مستجد كامل عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 2480208208288128 3123

   مستجد مبروك سالم احمد محمد محمد 2480208208288018 3062

   مستجد محمد فوزى فوزى خلٌل أغا 2480208208288181 3140

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الراتعح كشف حضور طالب الفرقح 

 (6تدريب رياضة التخصص) -المادة :
   ()الجمباز

 



 جامعح كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -عدد الحضـور: 
 توقٌع المالحظ/  -عدد الغٌــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعح كـفر الشــــيخ  University

جامـعح كـفر الشــــيخ 

 م0200-0202للعام اجلامعى  - )شعثح التدرية الرياضى( الفصل الدراسي الثاني

 الرقن االكبديمي  م
حبلـة  ن ــــــــاالس

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد احمد بسٌونى فؤاد بسٌونى عتمان 2480208218288261 3018

   مستجد حازم سمٌر عطٌه محمد هاشم 2480208208288862 3183

   مستجد عبد الخالق شعبان محمد شندى القصاص 2480208208288064 3108

3118 
عبدالمنصف عبد السٌد عبد المنصف ادم  2480208208288236

 نوٌجى
 مستجد

  

   مستجد محمد البسٌونً محمد حشٌش 2480208208288042 3126

   مستجد محمد سامى على السٌد سٌف الدٌن 2480208208288181 3148

   مستجد محمد عبد العزٌز محمد احمد مجر 2480208208288114 3140

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 علم االجتمبع الريبضي -المبدة:              الرابعة طالب الفرقة  حضوركشف                                     

 م 0200-0202للعام اجلامعى  -الدراسي الثاني لالرياضية( الفص)تدريس الرتبية                            
 (2جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابرام هانى ابراهيم داود 2180218218288011 1005

   مستجد احمد ابراهيم محمد مرسى 2180218218288860 1005

   مستجد احمد اسامه مختار محمد بليح 2180218208288216 1005

   مستجد احمد بدر احمد بدر فرج 2180218208288211 1005

   مستجد احمد زكريا السيد السيد الفضالى 2180218208288210 1001

   مستجد احمد صالح عبد الكريم جميز 2180218208288200 1005

   مستجد احمد طلعت الحفنى ابراهيم شحاته 2180218208288211 1005

   مستجد احمد عاصم عبد الغنى الصياد 2180218218288601 1005

   مستجد احمد عبد السالم ابراهيم سالم 2180218218288116 1005

   مستجد احمد عبد الغفار السيد محمد دومه 2180218208288106 1050

   مستجد احمد عبد المحسن باشا مصطفى البهوار 2180218208288121 1055

   مستجد احمد فتحى ربيع عبد الوهاب 2180218218288111 1055

   مستجد احمد فوزى عبد اللطيف مصطفى زيدان 2180218208288206 1055

   مستجد احمد محمد احمد فرماوى على 2180218208288111 1055

   مستجد احمد محمد امين عبدالحميد 2180218208288121 1051

   مستجد احمد محمد عبد العزيز محمد عيسى 2180218218288028 1055

   مستجد احمد محمد عبدالحميد يونس 2180218218288022 1055

   مستجد احمد محمد عبدالمنعم عثمان رشوان 2180218218288108 1055

   مستجد الفتاح شاهين احمد محمد محمود عبد 2180218208288101 1055

   مستجد احمد مصطفى محمود حجازى 2180218218288616 1050

   مستجد اسالم عادل محمد عبد الحميد 2180218218288101 1055

   مستجد اسالم مسعود عبد اللطيف سالم عطية 2180218218288062 1055

   مستجد السيد رضا عبد الرازق محمد بسيونى 2180218218288008 1055

   مستجد المحمودى محب عطية حامد 2180218218288681 1055

   مستجد امير رزق لبيب عوض ميخائيل 2180218208288208 1051

   مستجد انصارى محمود انصارى محمود ابو حمر 2180218218288111 1055

   مستجد انور عصام محمد محمد الجمال 2180218208288111 1055

   مستجد ايمن رمضان محمد ابراهيم النويشى 2180218208288201 1055

   مستجد بهاء محمد عبدالواحد بسطويسى مرسى 2180218208288081 1055

   مستجد جادو ناجى عباس سالم 2180218268288616 1050



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University
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 علم االجتمبع الريبضي -المبدة:                  الرابعة( طالب الفرقة  حضوركشف                                           

 م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبية الرياضية(الفصل الدراسي الثاني                           
 (0جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد جالل صبرى ابراهيم السيد جالل 2180218218288111 1055

   مستجد حسام حسن على المغازى 2180218208288110 1055

   مستجد حسن عبدالهادى حسن ابراهيم محمد عبده 2180218208288811 1055

   مستجد حسين السيد عبدهللا محمد ابوحجر 2180218208288061 1055

   مستجد خالد رشدى محب الشامى 2180218208288101 1051

   مستجد رضا صبرى عبدهللا على الخياط 2180218208288801 1055

   مستجد رمزى يوسف زكى محمد ابوعطيه 2180218208288226 1055

   مستجد سعد عبد الكريم سعد محمد بديوى 2180218208288202 1055

   مستجد السيد حامد ابراهيم شريف ماهر 2180218208288066 1055

   مستجد عاطف يحيى محمد رشاد عبدالمولى نصير 2180218208288810 1050

   مستجد عبد الحليم السيد غازى الشرقاوى 2180218218288810 1055

   مستجد عبد الحى عبد المنعم انيس احمد الكنانى 2180218218288861 1055

   مستجد عبد هللا فتوح عبد اللطيف المحالوى 2180218208288112 1055

   مستجد عبد المنعم صالح احمد على السيد 2180218218288821 1055

   مستجد عبدالرحمن السيد فتحى ابراهيم شليل 2180218208288806 1051

   مستجد عبدالرحمن محمد الششتاوى محمد اسماعيل 2180218218288011 1055

   مستجد عبدهللا محمد عبدالجيد على خفاجى 2180218208288200 1055

   مستجد عدى محمد بسيونى عطيان 2180218218288008 1055

   مستجد عصام عماد حسب النبى عبدالحى الفررجى 2180218218288110 1055

   مستجد على احمد على حسن 2180218218288010 1010

   مستجد السيد ابراهيم على خالد 2180218208288820 1015

   مستجد على محمد احمد ابراهيم 2180218208288118 1015

   مستجد عماد على عبد الجيد على خفاجى 2180218218288600 1015

   مستجد فتحى عبدالكريم السيد عبدالسالم 2180218208288108 1015

   مستجد فتحى كريم فتحى السيد على حداية 2180218208288116 1011

   مستجد فريد محمد فريد محمدعبيد 2180218218288611 1015

   مستجد كريم محمد البيومى عابدين 2180218218288101 1015

   مستجد محمد احمد عبدالحميد السيد موسى 2180218218288686 1015

   مستجد محمد احمد محمد احمد ابراهيم قرمز 2180218218288811 1015

   مستجد محمد اشرف فتحى عبدالجواد محمد 2180218218288818 1050

 
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
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Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 علم االجتمبع الريبضي -المبدة:       (الرابعةطالب الفرقة  حضوركشف                     

 م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبية الرياضية(الفصل الدراسي الثاني                           
 (3جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت  توقيع الطبلت ثبلحضور

 ثبالنصراف

   مستجد محمد اشرف محمد فواد اسماعيل 2180218218288600 1055

   مستجد محمد رمضان عبد الحليم عطيان 2180218218288088 1055

   مستجد الحشاشمحمد سعد عبد الفتاح  2180218208288011 1055

   مستجد محمد سيد احمد زكى محمد عبدالغفار 2180218208288106 1055

   مستجد محمد عبد السالم سمير بركات االخريطى 2180218208288201 1051

   مستجد محمد عبد الفتاح طاهر عبد الفتاح مهيا 2180218208288008 1055

   مستجد محمد محمود المشالى محمد فهمى 2180218208288111 1055

   مستجد محمد ماهر عبدالوهاب احمد 2180218218288681 1055

   مستجد محمد هشام محمود احمد هيكل 2180218208288110 1055

   مستجد محمود جابر محفوظ غريب ابو نور 2180218208288212 1050

   مستجد محمود سامى عبدالرحيم جاد الكريم 2180218208288111 1055

   مستجد محمود عبد هللا وديع عبد هللا الزياتة 2180218208288201 1055

   مستجد محمود عبد المحسن الدسوقى الغنيمى 2180218208288801 1055

   مستجد محمود عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا اسماعيل 2180218208288080 1055

   مستجد محمود على محمد اسماعيل غازى 2180218208288110 1051

   مستجد محمود محمد فاروق بركات 2180218208288111 1055

   مستجد محمود نصر احمد العمروسى 2180218208288111 1055

   مستجد مصطفى رجب عبدالرحيم عبدالحميد شاهين 2180218218288180 1055

   مستجد مصطفى سليمان رضوان احمد محمد البتانونى 2180218208288286 1055

   مستجد معتز محمد احمد عبدالرحمن 2180218218288610 1050

   مستجد هشام محمد عبد المقصود احمد 2180218208288801 1055

   مستجد يوسف محمد ابراهيم فهيم عبدالال 2180218208288102 1055

 1من الخارج عبدالحي ابراهيم سلطانعمرو فريد  6081618618688061 1055
  

 6من الخارج محمد رفعت محمد محليس 6081618618688161 1055
  

 6من الخارج فائز احمد ابراهيم احمد مقلد 6081618668688601 1055
  

 
 
 
 

                               
 
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 
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 مببدئ تدريب النبشئين  -املادة:                    الرابعة( طالب الفرقة  حضوركشف                                                      

 م 0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبية الرياضية(الفصل الدراسي الثاني                           
 (2جلنة )

 االســـــــــــــن م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

 ثبالنصرافتوقيع الطبلت 

   مستجد ابرام هانى ابراهيم داود 1005

   مستجد احمد ابراهيم محمد مرسى 1005

   مستجد احمد اسامه مختار محمد بليح 1005

   مستجد احمد بدر احمد بدر فرج 1005

   مستجد احمد زكريا السيد السيد الفضالى 1001

   مستجد احمد صالح عبد الكريم جميز 1005

   مستجد احمد طلعت الحفنى ابراهيم شحاته 1005

   مستجد احمد عاصم عبد الغنى الصياد 1005

   مستجد احمد عبد السالم ابراهيم سالم 1005

   مستجد احمد عبد الغفار السيد محمد دومه 1050

   مستجد احمد عبد المحسن باشا مصطفى البهوار 1055

   مستجد احمد فتحى ربيع عبد الوهاب 1055

   مستجد احمد فوزى عبد اللطيف مصطفى زيدان 1055

   مستجد احمد محمد احمد فرماوى على 1055

   مستجد احمد محمد امين عبدالحميد 1051

   مستجد احمد محمد عبد العزيز محمد عيسى 1055

   مستجد احمد محمد عبدالحميد يونس 1055

   مستجد احمد محمد عبدالمنعم عثمان رشوان 1055

   مستجد احمد محمد محمود عبد الفتاح شاهين 1055

   مستجد احمد مصطفى محمود حجازى 1050

   مستجد اسالم عادل محمد عبد الحميد 1055

   مستجد اسالم مسعود عبد اللطيف سالم عطية 1055

   مستجد السيد رضا عبد الرازق محمد بسيونى 1055

   مستجد المحمودى محب عطية حامد 1055

   مستجد امير رزق لبيب عوض ميخائيل 1051

   مستجد انصارى محمود انصارى محمود ابو حمر 1055

   مستجد انور عصام محمد محمد الجمال 1055

   مستجد ايمن رمضان محمد ابراهيم النويشى 1055

   مستجد بهاء محمد عبدالواحد بسطويسى مرسى 1055

   مستجد جادو ناجى عباس سالم 1050



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي
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 مببدئ تدريب النبشئين  -املادة:                الرابعةطالب الفرقة  حضوركشف                                                   

 م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبية الرياضية(الفصل الدراسي الثاني                           
 (0جلنة )

 االســـــــــــــن م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

 توقيع الطبلت ثبالنصراف

   مستجد جالل صبرى ابراهيم السيد جالل 1055

   مستجد حسام حسن على المغازى 1055

   مستجد حسن عبدالهادى حسن ابراهيم محمد عبده 1055

   مستجد حسين السيد عبدهللا محمد ابوحجر 1055

   مستجد الشامىخالد رشدى محب  1051

   مستجد رضا صبرى عبدهللا على الخياط 1055

   مستجد رمزى يوسف زكى محمد ابوعطيه 1055

   مستجد سعد عبد الكريم سعد محمد بديوى 1055

   مستجد شريف ماهر السيد حامد ابراهيم 1055

   مستجد عاطف يحيى محمد رشاد عبدالمولى نصير 1050

   مستجد عبد الحليم السيد غازى الشرقاوى 1055

   مستجد عبد الحى عبد المنعم انيس احمد الكنانى 1055

   مستجد عبد هللا فتوح عبد اللطيف المحالوى 1055

   مستجد عبد المنعم صالح احمد على السيد 1055

   مستجد عبدالرحمن السيد فتحى ابراهيم شليل 1051

   مستجد الششتاوى محمد اسماعيلعبدالرحمن محمد  1055

   مستجد عبدهللا محمد عبدالجيد على خفاجى 1055

   مستجد عدى محمد بسيونى عطيان 1055

   مستجد عصام عماد حسب النبى عبدالحى الفررجى 1055

   مستجد على احمد على حسن 1010

   مستجد على خالد السيد ابراهيم 1015

   مستجد ابراهيمعلى محمد احمد  1015

   مستجد عماد على عبد الجيد على خفاجى 1015

   مستجد فتحى عبدالكريم السيد عبدالسالم 1015

   مستجد فتحى كريم فتحى السيد على حداية 1011

   مستجد فريد محمد فريد محمدعبيد 1015

   مستجد كريم محمد البيومى عابدين 1015

   مستجد السيد موسى محمد احمد عبدالحميد 1015

   مستجد محمد احمد محمد احمد ابراهيم قرمز 1015

   مستجد محمد اشرف فتحى عبدالجواد محمد 1050
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حبلـة 

 القيــد

 توقيع الطبلت ثبالنصراف توقيع الطبلت ثبلحضور

   مستجد محمد اشرف محمد فواد اسماعيل 1055

   مستجد عطيانمحمد رمضان عبد الحليم  1055

   مستجد محمد سعد عبد الفتاح الحشاش 1055

   مستجد محمد سيد احمد زكى محمد عبدالغفار 1055

   مستجد محمد عبد السالم سمير بركات االخريطى 1051

   مستجد محمد عبد الفتاح طاهر عبد الفتاح مهيا 1055

   مستجد محمد فهمى محمد محمود المشالى 1055

   مستجد محمد ماهر عبدالوهاب احمد 1055

   مستجد محمد هشام محمود احمد هيكل 1055

   مستجد محمود جابر محفوظ غريب ابو نور 1050

   مستجد محمود سامى عبدالرحيم جاد الكريم 1055

   مستجد محمود عبد هللا وديع عبد هللا الزياتة 1055

   مستجد محمود عبد المحسن الدسوقى الغنيمى 1055

   مستجد محمود عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا اسماعيل 1055

   مستجد محمود على محمد اسماعيل غازى 1051

   مستجد محمود محمد فاروق بركات 1055

   مستجد محمود نصر احمد العمروسى 1055

   مستجد مصطفى رجب عبدالرحيم عبدالحميد شاهين 1055

   مستجد مصطفى سليمان رضوان احمد محمد البتانونى 1055

   مستجد معتز محمد احمد عبدالرحمن 1050

   مستجد هشام محمد عبد المقصود احمد 1055

   مستجد يوسف محمد ابراهيم فهيم عبدالال 1055

 1من الخارج عمرو فريد عبدالحي ابراهيم سلطان 1055
  

 6الخارجمن  محمد رفعت محمد محليس 1055
  

 6من الخارج فائز احمد ابراهيم احمد مقلد 1055
  

 
 
 

 
 

                              
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 طرق ادارة المنبفسبث الريبضيت - املادة:                    الرابعة( طالب الفرقة  حضوركشف                       

 م0200-0202للعام اجلامعى  -الدراسي الثاني لالفص الرياضية()تدريس الرتبية                            
  (2جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابرام هانى ابراهيم داود 2180218218288011 1005

   مستجد احمد ابراهيم محمد مرسى 2180218218288860 1005

   مستجد احمد اسامه مختار محمد بليح 2180218208288216 1005

   مستجد احمد بدر احمد بدر فرج 2180218208288211 1005

   مستجد احمد زكريا السيد السيد الفضالى 2180218208288210 1001

   مستجد احمد صالح عبد الكريم جميز 2180218208288200 1005

   مستجد احمد طلعت الحفنى ابراهيم شحاته 2180218208288211 1005

   مستجد احمد عاصم عبد الغنى الصياد 2180218218288601 1005

   مستجد احمد عبد السالم ابراهيم سالم 2180218218288116 1005

   مستجد احمد عبد الغفار السيد محمد دومه 2180218208288106 1050

   مستجد احمد عبد المحسن باشا مصطفى البهوار 2180218208288121 1055

   مستجد احمد فتحى ربيع عبد الوهاب 2180218218288111 1055

   مستجد احمد فوزى عبد اللطيف مصطفى زيدان 2180218208288206 1055

   مستجد احمد محمد احمد فرماوى على 2180218208288111 1055

   مستجد احمد محمد امين عبدالحميد 2180218208288121 1051

   مستجد احمد محمد عبد العزيز محمد عيسى 2180218218288028 1055

   مستجد احمد محمد عبدالحميد يونس 2180218218288022 1055

   مستجد احمد محمد عبدالمنعم عثمان رشوان 2180218218288108 1055

   مستجد احمد محمد محمود عبد الفتاح شاهين 2180218208288101 1055

   مستجد احمد مصطفى محمود حجازى 2180218218288616 1050

   مستجد اسالم عادل محمد عبد الحميد 2180218218288101 1055

   مستجد اسالم مسعود عبد اللطيف سالم عطية 2180218218288062 1055

   مستجد السيد رضا عبد الرازق محمد بسيونى 2180218218288008 1055

   مستجد المحمودى محب عطية حامد 2180218218288681 1055

   مستجد امير رزق لبيب عوض ميخائيل 2180218208288208 1051

   مستجد انصارى محمود انصارى محمود ابو حمر 2180218218288111 1055

   مستجد محمد الجمالانور عصام محمد  2180218208288111 1055

   مستجد ايمن رمضان محمد ابراهيم النويشى 2180218208288201 1055

   مستجد بهاء محمد عبدالواحد بسطويسى مرسى 2180218208288081 1055

   مستجد جادو ناجى عباس سالم 2180218268288616 1050



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 طرق ادارة المنبفسبث الريبضيت - املادة:          الرابعة( طالب الفرقة  حضوركشف                

 م 0200-0202للعام اجلامعى  -الدراسي الثاني لالرياضية( الفص)تدريس الرتبية                            

 (0جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد جالل صبرى ابراهيم السيد جالل 2180218218288111 1055

   مستجد حسام حسن على المغازى 2180218208288110 1055

   مستجد حسن عبدالهادى حسن ابراهيم محمد عبده 2180218208288811 1055

   مستجد حسين السيد عبدهللا محمد ابوحجر 2180218208288061 1055

   مستجد خالد رشدى محب الشامى 2180218208288101 1051

   مستجد رضا صبرى عبدهللا على الخياط 2180218208288801 1055

   مستجد رمزى يوسف زكى محمد ابوعطيه 2180218208288226 1055

   مستجد سعد عبد الكريم سعد محمد بديوى 2180218208288202 1055

   مستجد السيد حامد ابراهيم شريف ماهر 2180218208288066 1055

   مستجد عاطف يحيى محمد رشاد عبدالمولى نصير 2180218208288810 1050

   مستجد عبد الحليم السيد غازى الشرقاوى 2180218218288810 1055

   مستجد عبد الحى عبد المنعم انيس احمد الكنانى 2180218218288861 1055

   مستجد عبد هللا فتوح عبد اللطيف المحالوى 2180218208288112 1055

   مستجد عبد المنعم صالح احمد على السيد 2180218218288821 1055

   مستجد عبدالرحمن السيد فتحى ابراهيم شليل 2180218208288806 1051

   مستجد عبدالرحمن محمد الششتاوى محمد اسماعيل 2180218218288011 1055

   مستجد عبدهللا محمد عبدالجيد على خفاجى 2180218208288200 1055

   مستجد عدى محمد بسيونى عطيان 2180218218288008 1055

   مستجد عصام عماد حسب النبى عبدالحى الفررجى 2180218218288110 1055

   مستجد على احمد على حسن 2180218218288010 1010

   مستجد السيد ابراهيم على خالد 2180218208288820 1015

   مستجد على محمد احمد ابراهيم 2180218208288118 1015

   مستجد عماد على عبد الجيد على خفاجى 2180218218288600 1015

   مستجد فتحى عبدالكريم السيد عبدالسالم 2180218208288108 1015

   مستجد فتحى كريم فتحى السيد على حداية 2180218208288116 1011

   مستجد فريد محمد فريد محمدعبيد 2180218218288611 1015

   مستجد كريم محمد البيومى عابدين 2180218218288101 1015

   مستجد محمد احمد عبدالحميد السيد موسى 2180218218288686 1015

   مستجد محمد احمد محمد احمد ابراهيم قرمز 2180218218288811 1015

   مستجد محمد اشرف فتحى عبدالجواد محمد 2180218218288818 1050

 
 

  



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 طرق ادارة المنبفسبث الريبضيت -املادة:            الرابعة(طالب الفرقة  حضوركشف                              

 م 0200-0202 للعام اجلامعى -)تدريس الرتبية الرياضية(الفصل الدراسي الثاني                           

 (3جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت  توقيع الطبلت ثبلحضور

 ثبالنصراف

   مستجد محمد اشرف محمد فواد اسماعيل 2180218218288600 1055

   مستجد محمد رمضان عبد الحليم عطيان 2180218218288088 1055

   مستجد محمد سعد عبد الفتاح الحشاش 2180218208288011 1055

   مستجد محمد سيد احمد زكى محمد عبدالغفار 2180218208288106 1055

   مستجد محمد عبد السالم سمير بركات االخريطى 2180218208288201 1051

   مستجد محمد عبد الفتاح طاهر عبد الفتاح مهيا 2180218208288008 1055

   مستجد محمد فهمى محمد محمود المشالى 2180218208288111 1055

   مستجد محمد ماهر عبدالوهاب احمد 2180218218288681 1055

   مستجد محمد هشام محمود احمد هيكل 2180218208288110 1055

   مستجد محمود جابر محفوظ غريب ابو نور 2180218208288212 1050

   مستجد محمود سامى عبدالرحيم جاد الكريم 2180218208288111 1055

   مستجد محمود عبد هللا وديع عبد هللا الزياتة 2180218208288201 1055

   مستجد محمود عبد المحسن الدسوقى الغنيمى 2180218208288801 1055

   مستجد محمود عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا اسماعيل 2180218208288080 1055

   مستجد محمود على محمد اسماعيل غازى 2180218208288110 1051

   مستجد محمود محمد فاروق بركات 2180218208288111 1055

   مستجد محمود نصر احمد العمروسى 2180218208288111 1055

   مستجد مصطفى رجب عبدالرحيم عبدالحميد شاهين 2180218218288180 1055

   مستجد مصطفى سليمان رضوان احمد محمد البتانونى 2180218208288286 1055

   مستجد معتز محمد احمد عبدالرحمن 2180218218288610 1050

   مستجد هشام محمد عبد المقصود احمد 2180218208288801 1055

   مستجد يوسف محمد ابراهيم فهيم عبدالال 2180218208288102 1055

 1من الخارج عبدالحي ابراهيم سلطانعمرو فريد  6081618618688061 1055
  

 6من الخارج محمد رفعت محمد محليس 6081618618688161 1055
  

 6من الخارج فائز احمد ابراهيم احمد مقلد 6081618668688601 1055
  

 

                           
                  

 
 
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 2التربيت الصحيت -املادة:           الرابعة( طالب الفرقة  حضوركشف                                      

 م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبية الرياضية(الفصل الدراسي الثاني                           
 (2جلنة ) 

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابرام هانى ابراهيم داود 2180218218288011 1005

   مستجد احمد ابراهيم محمد مرسى 2180218218288860 1005

   مستجد احمد اسامه مختار محمد بليح 2180218208288216 1005

   مستجد احمد بدر احمد بدر فرج 2180218208288211 1005

   مستجد احمد زكريا السيد السيد الفضالى 2180218208288210 1001

   مستجد احمد صالح عبد الكريم جميز 2180218208288200 1005

   مستجد احمد طلعت الحفنى ابراهيم شحاته 2180218208288211 1005

   مستجد احمد عاصم عبد الغنى الصياد 2180218218288601 1005

   مستجد ابراهيم سالماحمد عبد السالم  2180218218288116 1005

   مستجد احمد عبد الغفار السيد محمد دومه 2180218208288106 1050

   مستجد احمد عبد المحسن باشا مصطفى البهوار 2180218208288121 1055

   مستجد احمد فتحى ربيع عبد الوهاب 2180218218288111 1055

   مستجد عبد اللطيف مصطفى زيدان احمد فوزى 2180218208288206 1055

   مستجد احمد محمد احمد فرماوى على 2180218208288111 1055

   مستجد احمد محمد امين عبدالحميد 2180218208288121 1051

   مستجد احمد محمد عبد العزيز محمد عيسى 2180218218288028 1055

   مستجد احمد محمد عبدالحميد يونس 2180218218288022 1055

   مستجد احمد محمد عبدالمنعم عثمان رشوان 2180218218288108 1055

   مستجد احمد محمد محمود عبد الفتاح شاهين 2180218208288101 1055

   مستجد احمد مصطفى محمود حجازى 2180218218288616 1050

   مستجد اسالم عادل محمد عبد الحميد 2180218218288101 1055

   مستجد اسالم مسعود عبد اللطيف سالم عطية 2180218218288062 1055

   مستجد السيد رضا عبد الرازق محمد بسيونى 2180218218288008 1055

   مستجد المحمودى محب عطية حامد 2180218218288681 1055

   مستجد امير رزق لبيب عوض ميخائيل 2180218208288208 1051

   مستجد انصارى محمود انصارى محمود ابو حمر 2180218218288111 1055

   مستجد انور عصام محمد محمد الجمال 2180218208288111 1055

   مستجد ايمن رمضان محمد ابراهيم النويشى 2180218208288201 1055

   مستجد بهاء محمد عبدالواحد بسطويسى مرسى 2180218208288081 1055

   مستجد ناجى عباس سالمجادو  2180218268288616 1050



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 2التربيت الصحيت -املادة:                 الرابعة(طالب الفرقة  حضوركشف                

 م 0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبية الرياضية(الفصل الدراسي الثاني                           

 (0جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد جالل صبرى ابراهيم السيد جالل 2180218218288111 1055

   مستجد حسام حسن على المغازى 2180218208288110 1055

   مستجد حسن عبدالهادى حسن ابراهيم محمد عبده 2180218208288811 1055

   مستجد حسين السيد عبدهللا محمد ابوحجر 2180218208288061 1055

   مستجد خالد رشدى محب الشامى 2180218208288101 1051

   مستجد رضا صبرى عبدهللا على الخياط 2180218208288801 1055

   مستجد رمزى يوسف زكى محمد ابوعطيه 2180218208288226 1055

   مستجد سعد عبد الكريم سعد محمد بديوى 2180218208288202 1055

   مستجد شريف ماهر السيد حامد ابراهيم 2180218208288066 1055

   مستجد عاطف يحيى محمد رشاد عبدالمولى نصير 2180218208288810 1050

   مستجد عبد الحليم السيد غازى الشرقاوى 2180218218288810 1055

   مستجد الحى عبد المنعم انيس احمد الكنانىعبد  2180218218288861 1055

   مستجد عبد هللا فتوح عبد اللطيف المحالوى 2180218208288112 1055

   مستجد عبد المنعم صالح احمد على السيد 2180218218288821 1055

   مستجد عبدالرحمن السيد فتحى ابراهيم شليل 2180218208288806 1051

   مستجد عبدالرحمن محمد الششتاوى محمد اسماعيل 2180218218288011 1055

   مستجد عبدهللا محمد عبدالجيد على خفاجى 2180218208288200 1055

   مستجد عدى محمد بسيونى عطيان 2180218218288008 1055

   مستجد عصام عماد حسب النبى عبدالحى الفررجى 2180218218288110 1055

   مستجد احمد على حسنعلى  2180218218288010 1010

   مستجد على خالد السيد ابراهيم 2180218208288820 1015

   مستجد على محمد احمد ابراهيم 2180218208288118 1015

   مستجد عماد على عبد الجيد على خفاجى 2180218218288600 1015

   مستجد فتحى عبدالكريم السيد عبدالسالم 2180218208288108 1015

   مستجد فتحى كريم فتحى السيد على حداية 2180218208288116 1011

   مستجد فريد محمد فريد محمدعبيد 2180218218288611 1015

   مستجد كريم محمد البيومى عابدين 2180218218288101 1015

   مستجد محمد احمد عبدالحميد السيد موسى 2180218218288686 1015

   مستجد احمد محمد احمد ابراهيم قرمز محمد 2180218218288811 1015

   مستجد محمد اشرف فتحى عبدالجواد محمد 2180218218288818 1050

 
 

  



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 2التربيت الصحيت -املادة:                  الرابعة(طالب الفرقة  حضوركشف              

 م 0200-0202للعام اجلامعى  -الدراسي الثاني )تدريس الرتبية الرياضية(الفصل                           

 (3جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت  توقيع الطبلت ثبلحضور

 ثبالنصراف

   مستجد محمد اشرف محمد فواد اسماعيل 2180218218288600 1055

   مستجد محمد رمضان عبد الحليم عطيان 2180218218288088 1055

   مستجد محمد سعد عبد الفتاح الحشاش 2180218208288011 1055

   مستجد محمد سيد احمد زكى محمد عبدالغفار 2180218208288106 1055

   مستجد محمد عبد السالم سمير بركات االخريطى 2180218208288201 1051

   مستجد محمد عبد الفتاح طاهر عبد الفتاح مهيا 2180218208288008 1055

   مستجد محمد فهمى محمد محمود المشالى 2180218208288111 1055

   مستجد محمد ماهر عبدالوهاب احمد 2180218218288681 1055

   مستجد محمد هشام محمود احمد هيكل 2180218208288110 1055

   مستجد محمود جابر محفوظ غريب ابو نور 2180218208288212 1050

   مستجد محمود سامى عبدالرحيم جاد الكريم 2180218208288111 1055

   مستجد محمود عبد هللا وديع عبد هللا الزياتة 2180218208288201 1055

   مستجد محمود عبد المحسن الدسوقى الغنيمى 2180218208288801 1055

   مستجد محمود عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا اسماعيل 2180218208288080 1055

   مستجد محمود على محمد اسماعيل غازى 2180218208288110 1051

   مستجد محمود محمد فاروق بركات 2180218208288111 1055

   مستجد محمود نصر احمد العمروسى 2180218208288111 1055

   مستجد مصطفى رجب عبدالرحيم عبدالحميد شاهين 2180218218288180 1055

   مستجد مصطفى سليمان رضوان احمد محمد البتانونى 2180218208288286 1055

   مستجد معتز محمد احمد عبدالرحمن 2180218218288610 1050

   مستجد هشام محمد عبد المقصود احمد 2180218208288801 1055

   مستجد يوسف محمد ابراهيم فهيم عبدالال 2180218208288102 1055

من  عمرو فريد عبدالحي ابراهيم سلطان 6081618618688061 1055
 1الخارج

  

من  محمد رفعت محمد محليس 6081618618688161 1055
 6الخارج

  

من  فائز احمد ابراهيم احمد مقلد 6081618668688601 1055
 6الخارج

  

 

                           
     
 
 

 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 علم النفس التربوي الريبضي -املادة:               الرابعة(طالب الفرقة  حضوركشف                     

 م 0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبية الرياضية(الفصل الدراسي الثاني                           
 (2جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

الطبلت توقيع 

 ثبالنصراف

   مستجد ابرام هانى ابراهيم داود 2180218218288011 1005

   مستجد احمد ابراهيم محمد مرسى 2180218218288860 1005

   مستجد احمد اسامه مختار محمد بليح 2180218208288216 1005

   مستجد احمد بدر احمد بدر فرج 2180218208288211 1005

   مستجد احمد زكريا السيد السيد الفضالى 2180218208288210 1001

   مستجد احمد صالح عبد الكريم جميز 2180218208288200 1005

   مستجد احمد طلعت الحفنى ابراهيم شحاته 2180218208288211 1005

   مستجد احمد عاصم عبد الغنى الصياد 2180218218288601 1005

   مستجد احمد عبد السالم ابراهيم سالم 2180218218288116 1005

   مستجد احمد عبد الغفار السيد محمد دومه 2180218208288106 1050

   مستجد احمد عبد المحسن باشا مصطفى البهوار 2180218208288121 1055

   مستجد احمد فتحى ربيع عبد الوهاب 2180218218288111 1055

   مستجد عبد اللطيف مصطفى زيدان احمد فوزى 2180218208288206 1055

   مستجد احمد محمد احمد فرماوى على 2180218208288111 1055

   مستجد احمد محمد امين عبدالحميد 2180218208288121 1051

   مستجد احمد محمد عبد العزيز محمد عيسى 2180218218288028 1055

   مستجد احمد محمد عبدالحميد يونس 2180218218288022 1055

   مستجد احمد محمد عبدالمنعم عثمان رشوان 2180218218288108 1055

   مستجد احمد محمد محمود عبد الفتاح شاهين 2180218208288101 1055

   مستجد احمد مصطفى محمود حجازى 2180218218288616 1050

   مستجد اسالم عادل محمد عبد الحميد 2180218218288101 1055

   مستجد اسالم مسعود عبد اللطيف سالم عطية 2180218218288062 1055

   مستجد السيد رضا عبد الرازق محمد بسيونى 2180218218288008 1055

   مستجد المحمودى محب عطية حامد 2180218218288681 1055

   مستجد امير رزق لبيب عوض ميخائيل 2180218208288208 1051

   مستجد انصارى محمود انصارى محمود ابو حمر 2180218218288111 1055

   مستجد انور عصام محمد محمد الجمال 2180218208288111 1055

   مستجد ايمن رمضان محمد ابراهيم النويشى 2180218208288201 1055

   مستجد بهاء محمد عبدالواحد بسطويسى مرسى 2180218208288081 1055

   مستجد ناجى عباس سالمجادو  2180218268288616 1050



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 علم النفس التربوي الريبضي -املادة:             الرابعة(طالب الفرقة  حضوركشف             

 م 0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبية الرياضية(الفصل الدراسي الثاني                                   

 (0جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد جالل صبرى ابراهيم السيد جالل 2180218218288111 1055

   مستجد حسام حسن على المغازى 2180218208288110 1055

   مستجد حسن عبدالهادى حسن ابراهيم محمد عبده 2180218208288811 1055

   مستجد حسين السيد عبدهللا محمد ابوحجر 2180218208288061 1055

   مستجد خالد رشدى محب الشامى 2180218208288101 1051

   مستجد رضا صبرى عبدهللا على الخياط 2180218208288801 1055

   مستجد رمزى يوسف زكى محمد ابوعطيه 2180218208288226 1055

   مستجد سعد عبد الكريم سعد محمد بديوى 2180218208288202 1055

   مستجد شريف ماهر السيد حامد ابراهيم 2180218208288066 1055

   مستجد عاطف يحيى محمد رشاد عبدالمولى نصير 2180218208288810 1050

   مستجد عبد الحليم السيد غازى الشرقاوى 2180218218288810 1055

   مستجد الحى عبد المنعم انيس احمد الكنانىعبد  2180218218288861 1055

   مستجد عبد هللا فتوح عبد اللطيف المحالوى 2180218208288112 1055

   مستجد عبد المنعم صالح احمد على السيد 2180218218288821 1055

   مستجد عبدالرحمن السيد فتحى ابراهيم شليل 2180218208288806 1051

   مستجد عبدالرحمن محمد الششتاوى محمد اسماعيل 2180218218288011 1055

   مستجد عبدهللا محمد عبدالجيد على خفاجى 2180218208288200 1055

   مستجد   عدى محمد بسيونى عطيان 2180218218288008 1055

   مستجد عصام عماد حسب النبى عبدالحى الفررجى 2180218218288110 1055

   مستجد على احمد على حسن 2180218218288010 1010

   مستجد على خالد السيد ابراهيم 2180218208288820 1015

   مستجد على محمد احمد ابراهيم 2180218208288118 1015

   مستجد عماد على عبد الجيد على خفاجى 2180218218288600 1015

   مستجد فتحى عبدالكريم السيد عبدالسالم 2180218208288108 1015

   مستجد فتحى كريم فتحى السيد على حداية 2180218208288116 1011

   مستجد فريد محمد فريد محمدعبيد 2180218218288611 1015

   مستجد كريم محمد البيومى عابدين 2180218218288101 1015

   مستجد محمد احمد عبدالحميد السيد موسى 2180218218288686 1015

   مستجد محمد احمد محمد احمد ابراهيم قرمز 2180218218288811 1015

   مستجد محمد اشرف فتحى عبدالجواد محمد 2180218218288818 1050

 
 

  



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 علم النفس التربوي الريبضي -املادة:             الرابعة( طالب الفرقة  حضوركشف                             

 م 0200-0202للعام اجلامعى  -الرياضية(الفصل الدراسي الثاني)تدريس الرتبية                            
 (3جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت  توقيع الطبلت ثبلحضور

 ثبالنصراف

   مستجد محمد اشرف محمد فواد اسماعيل 2180218218288600 1055

   مستجد محمد رمضان عبد الحليم عطيان 2180218218288088 1055

   مستجد محمد سعد عبد الفتاح الحشاش 2180218208288011 1055

   مستجد محمد سيد احمد زكى محمد عبدالغفار 2180218208288106 1055

   مستجد محمد عبد السالم سمير بركات االخريطى 2180218208288201 1051

   مستجد الفتاح طاهر عبد الفتاح مهيا محمد عبد 2180218208288008 1055

   مستجد محمد فهمى محمد محمود المشالى 2180218208288111 1055

   مستجد محمد ماهر عبدالوهاب احمد 2180218218288681 1055

   مستجد محمد هشام محمود احمد هيكل 2180218208288110 1055

   مستجد ابو نورمحمود جابر محفوظ غريب  2180218208288212 1050

   مستجد محمود سامى عبدالرحيم جاد الكريم 2180218208288111 1055

   مستجد محمود عبد هللا وديع عبد هللا الزياتة 2180218208288201 1055

   مستجد محمود عبد المحسن الدسوقى الغنيمى 2180218208288801 1055

   مستجد عبدالعزيز عبدهللا اسماعيل محمود عبدهللا 2180218208288080 1055

   مستجد محمود على محمد اسماعيل غازى 2180218208288110 1051

   مستجد محمود محمد فاروق بركات 2180218208288111 1055

   مستجد محمود نصر احمد العمروسى 2180218208288111 1055

   مستجد عبدالحميد شاهين مصطفى رجب عبدالرحيم 2180218218288180 1055

   مستجد مصطفى سليمان رضوان احمد محمد البتانونى 2180218208288286 1055

   مستجد معتز محمد احمد عبدالرحمن 2180218218288610 1050

   مستجد هشام محمد عبد المقصود احمد 2180218208288801 1055

   مستجد عبدالاليوسف محمد ابراهيم فهيم  2180218208288102 1055

   باق محمود السعيد جاد السيد دعبس 6081618618688186 1055

1055 
6081618618688061 

من  عمرو فريد عبدالحي ابراهيم سلطان
 1الخارج

  

1055 
6081618618688161 

من  محمد رفعت محمد محليس
 6الخارج

  

1055 
6081618668688601 

من  فائز احمد ابراهيم احمد مقلد
 6الخارج

  

 
 

                                   
 



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الحبسب االلــــــــــــــي -املادة:                     الرابعة( طالب الفرقة  حضوركشف                              

 م0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبية الرياضية(الفصل الدراسي الثاني                           
 (2جلنة ) 

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد ابرام هانى ابراهيم داود 2180218218288011 1005

   مستجد احمد ابراهيم محمد مرسى 2180218218288860 1005

   مستجد احمد اسامه مختار محمد بليح 2180218208288216 1005

   مستجد احمد بدر احمد بدر فرج 2180218208288211 1005

   مستجد احمد زكريا السيد السيد الفضالى 2180218208288210 1001

   مستجد احمد صالح عبد الكريم جميز 2180218208288200 1005

   مستجد ابراهيم شحاته احمد طلعت الحفنى 2180218208288211 1005

   مستجد احمد عاصم عبد الغنى الصياد 2180218218288601 1005

   مستجد احمد عبد السالم ابراهيم سالم 2180218218288116 1005

   مستجد احمد عبد الغفار السيد محمد دومه 2180218208288106 1050

   مستجد البهواراحمد عبد المحسن باشا مصطفى  2180218208288121 1055

   مستجد احمد فتحى ربيع عبد الوهاب 2180218218288111 1055

   مستجد احمد فوزى عبد اللطيف مصطفى زيدان 2180218208288206 1055

   مستجد احمد محمد احمد فرماوى على 2180218208288111 1055

   مستجد احمد محمد امين عبدالحميد 2180218208288121 1051

   مستجد احمد محمد عبد العزيز محمد عيسى 2180218218288028 1055

   مستجد احمد محمد عبدالحميد يونس 2180218218288022 1055

   مستجد احمد محمد عبدالمنعم عثمان رشوان 2180218218288108 1055

   مستجد احمد محمد محمود عبد الفتاح شاهين 2180218208288101 1055

   مستجد احمد مصطفى محمود حجازى 2180218218288616 1050

   مستجد اسالم عادل محمد عبد الحميد 2180218218288101 1055

   مستجد اسالم مسعود عبد اللطيف سالم عطية 2180218218288062 1055

   مستجد السيد رضا عبد الرازق محمد بسيونى 2180218218288008 1055

   مستجد المحمودى محب عطية حامد 2180218218288681 1055

   مستجد امير رزق لبيب عوض ميخائيل 2180218208288208 1051

   مستجد انصارى محمود انصارى محمود ابو حمر 2180218218288111 1055

   مستجد انور عصام محمد محمد الجمال 2180218208288111 1055

   مستجد ايمن رمضان محمد ابراهيم النويشى 2180218208288201 1055

   مستجد بهاء محمد عبدالواحد بسطويسى مرسى 2180218208288081 1055

   مستجد جادو ناجى عباس سالم 2180218268288616 1050



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الحبسب االلــــــــــــــي -الرابعة( املادة:طالب الفرقة  حضوركشف             

 م 0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبية الرياضية(الفصل الدراسي الثاني                           

 (0جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت 

 ثبلحضور

توقيع الطبلت 

 ثبالنصراف

   مستجد جالل صبرى ابراهيم السيد جالل 2180218218288111 1055

   مستجد حسام حسن على المغازى 2180218208288110 1055

   مستجد حسن عبدالهادى حسن ابراهيم محمد عبده 2180218208288811 1055

   مستجد حسين السيد عبدهللا محمد ابوحجر 2180218208288061 1055

   مستجد خالد رشدى محب الشامى 2180218208288101 1051

   مستجد رضا صبرى عبدهللا على الخياط 2180218208288801 1055

   مستجد رمزى يوسف زكى محمد ابوعطيه 2180218208288226 1055

   مستجد سعد عبد الكريم سعد محمد بديوى 2180218208288202 1055

   مستجد شريف ماهر السيد حامد ابراهيم 2180218208288066 1055

   مستجد عاطف يحيى محمد رشاد عبدالمولى نصير 2180218208288810 1050

   مستجد عبد الحليم السيد غازى الشرقاوى 2180218218288810 1055

   مستجد عبد الحى عبد المنعم انيس احمد الكنانى 2180218218288861 1055

   مستجد عبد هللا فتوح عبد اللطيف المحالوى 2180218208288112 1055

   مستجد عبد المنعم صالح احمد على السيد 2180218218288821 1055

   مستجد عبدالرحمن السيد فتحى ابراهيم شليل 2180218208288806 1051

   مستجد عبدالرحمن محمد الششتاوى محمد اسماعيل 2180218218288011 1055

   مستجد عبدهللا محمد عبدالجيد على خفاجى 2180218208288200 1055

   مستجد   عدى محمد بسيونى عطيان 2180218218288008 1055

   مستجد عصام عماد حسب النبى عبدالحى الفررجى 2180218218288110 1055

   مستجد على احمد على حسن 2180218218288010 1010

   مستجد على خالد السيد ابراهيم 2180218208288820 1015

   مستجد احمد ابراهيمعلى محمد  2180218208288118 1015

   مستجد عماد على عبد الجيد على خفاجى 2180218218288600 1015

   مستجد فتحى عبدالكريم السيد عبدالسالم 2180218208288108 1015

   مستجد فتحى كريم فتحى السيد على حداية 2180218208288116 1011

   مستجد فريد محمد فريد محمدعبيد 2180218218288611 1015

   مستجد كريم محمد البيومى عابدين 2180218218288101 1015

   مستجد محمد احمد عبدالحميد السيد موسى 2180218218288686 1015

   مستجد محمد احمد محمد احمد ابراهيم قرمز 2180218218288811 1015

   مستجد محمد اشرف فتحى عبدالجواد محمد 2180218218288818 1050

 
 

  



 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 -الحضـور: عدد 

 توقيع المالحظ/  -عدد الغيــــاب: 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 الحبسب االلــــــــــــــي -املادة:                        الرابعة(طالب الفرقة  حضوركشف                                

 م 0200-0202للعام اجلامعى  -)تدريس الرتبية الرياضية(الفصل الدراسي الثاني                           

 (3جلنة )

 االســـــــــــــن الرقن الكــودى م
حبلـة 

 القيــد

توقيع الطبلت  توقيع الطبلت ثبلحضور

 ثبالنصراف

   مستجد محمد اشرف محمد فواد اسماعيل 2180218218288600 1055

   مستجد محمد رمضان عبد الحليم عطيان 2180218218288088 1055

   مستجد محمد سعد عبد الفتاح الحشاش 2180218208288011 1055

   مستجد محمد سيد احمد زكى محمد عبدالغفار 2180218208288106 1055

   مستجد محمد عبد السالم سمير بركات االخريطى 2180218208288201 1051

   مستجد محمد عبد الفتاح طاهر عبد الفتاح مهيا 2180218208288008 1055

   مستجد محمد فهمى محمد محمود المشالى 2180218208288111 1055

   مستجد محمد ماهر عبدالوهاب احمد 2180218218288681 1055

   مستجد محمد هشام محمود احمد هيكل 2180218208288110 1055

   مستجد محمود جابر محفوظ غريب ابو نور 2180218208288212 1050

   مستجد محمود سامى عبدالرحيم جاد الكريم 2180218208288111 1055

   مستجد محمود عبد هللا وديع عبد هللا الزياتة 2180218208288201 1055

   مستجد محمود عبد المحسن الدسوقى الغنيمى 2180218208288801 1055

   مستجد محمود عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا اسماعيل 2180218208288080 1055

   مستجد محمود على محمد اسماعيل غازى 2180218208288110 1051

   مستجد محمود محمد فاروق بركات 2180218208288111 1055

   مستجد محمود نصر احمد العمروسى 2180218208288111 1055

   مستجد مصطفى رجب عبدالرحيم عبدالحميد شاهين 2180218218288180 1055

   مستجد مصطفى سليمان رضوان احمد محمد البتانونى 2180218208288286 1055

   مستجد معتز محمد احمد عبدالرحمن 2180218218288610 1050

   مستجد هشام محمد عبد المقصود احمد 2180218208288801 1055

   مستجد يوسف محمد ابراهيم فهيم عبدالال 2180218208288102 1055

1055 
6081618618688061 

من  عمرو فريد عبدالحي ابراهيم سلطان
 1الخارج

  

1055 
من  محمد رفعت محمد محليس 6081618618688161

 6الخارج
  

1055 
من  فائز احمد ابراهيم احمد مقلد 6081618668688601

 6الخارج
  

 
 


