
 

 
 

 كلية التربية الرياضية      

 4102/4102لمعام الجامعى  األولكشف ارقام الجموس الفصل الدراسى 
 )الفرقة األولـــــــــى(

 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 ابراهيم احمد عبد الحكيم عبد العزيز  1001 1

 ابراهيم بدوى ابراهيم بدوى  1002 2
 ابراهيم سليمان ابراهيم حسانين  1003 3

 ابو بكر عصام الدين محمد  1004 4

 احمد ابراهيم السيد على دويدار  1005 5
 احمد اشرف على عبد العال  1006 6

 احمد السيد عبد الحميد شما  1001 7

  ىاحمد السيد عيد عل 1001 8

 احمد السيد محمد السيد رزق  1001 9

 احمد جالل ابراهيم محمد  1010 11

 احمد جمال ابراهيم يوسف 1011 11

 احمد جمال دياب ابراهيم  1012 12

 احمد جمال فؤاد عبد الصمد  1013 13

 احمد جمال قمر الزمان على الشيمى  1014 14

 احمد جمال محمد محمد  1015 15

 احمد حسانين الطوخى حسن  1016 16

 احمد حسن عبد الرحيم  1011 17
 احمد حماد محمد السيد  1011 18

 احمد حمدى ابراهيم حسن العطار  1011 19

 احمد خالد عبد العظيم سعد 1020 21

 احمد ربيع محمد سالمه  1021 21

 
  



 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 احمد رجب السيد بيومى  1022 1

 احمد رشاد عبد العزيز السيد  1023 2

 احمد رضا السيد محمد  1024 3

 احمد رفاعى محمد عبد العال  1025 4

 احمد رفعت محمد مدبولى  1026 5

 احمد رمضان عبد العظيم محمد عمر  1021 6

 احمد زيدان عبد المجيد زيدان  1021 7

 احمد سامح فاروق عبد الفتاح  1021 8

 احمد سامى محمد يوسف  1030 9
 احمد سامى مصيلحى عبد العال  1031 11

 احمد سعد الدسوقى عفيفى  1032 11

 احمد سمير سعيد محمد  1033 12

 احمد سمير عبد الرحمن محمود  1034 13

 احمد سمير محمد احمد سعيد 1035 14

 احمد شعبان محمدى وهدان  1036 15

 احمد صابر ابو زيد عيد  1031 16

 احمد صبرى حسين الخولى  1031 17

 احمد طاهر محمود ربيع  1031 18
 احمد طه احمد محمود صالح 1040 19

 احمد عادل عبد المولى احمد  1041 21

 احمد عادل موسى ابراهيم  1042 21

  



 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 احمد عاطف رجب محمد سعد  1043 1

 احمد عاطف محمود عبد الفتاح  1044 2

 احمد عايد عبد الحميد مرسى  1045 3

 احمد عبد الباسط سالمان عبد الرازق 1046 4

 احمد عبد الحافظ عبد الحافظ حسان 1041 5

 احمد عبد الرحمن ابراهيم عبد الفتاح 1041 6

 احمد عبد الرحمن عبد الوهاب  1041 7

 احمد عبد المنعم احمد محمد  1050 8
 احمد عزت عبد الظاهر ابراهيم  1051 9

 احمد عصام سعيد السيد 1052 11

 احمد عصام محمد بحيرى 1053 11

 احمد على احمد سيد  1054 12

 احمد فتحى محمد ابو العطا  1055 13

 احمد ماهر توفيق حسنين  1056 14

 احمد متولى احمد سليمان  1051 15

 احمد مجدى احمد حسن  1051 16

 احمد محمد احمد ابراهيم رواش  1051 17

 احمد محمد احمد محمد شريف  1060 18

 احمد محمد حسن عبد الهادى  1061 19

 احمد محمد حلمى عبد العليم  1062 21

 احمد محمد دسوقى ابراهيم 1063 21

 
  



 

 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 احمد محمد رفعت صالح  1064 1

 احمد محمد زين العابدين  1065 2

 احمد محمد عبد العال على  1066 3

 احمد محمد عبد الفتاح احمد  1061 4

 احمد محمد على عواد  1061 5

 احمد محمد محمد ميمون  1061 6

 احمد محمد محمود خليفه  1010 7
 احمد مدحت عبد الغنى عطوه  1011 8

 احمد ناصر انور محمد  1012 9
 احمد نبيل احمد السيد   1013 11

 احمد نبيل عبد السالم فريد  1014 11

 احمد نصر ابراهيم احمد  1015 12

 احمد هشام احمد محمد  1016 13

 احمد وحيد عبد الرحمن يس 1011 14

 احمد وحيد عبد الفتاح  1011 15

 الشرعاحمد وليد احمد عفيفى  1011 16

 احمد ياسر على محمد  1010 17

 احمد يسرى على مزيد  1011 18

 احمد يوسف رمضان يوسف  1012 19

 ادهم محمد زكى عبد الوارث 1013 21

 اسالم احمد معوض سيد احمد 1014 21

 
  



 

 

 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 عطوه اسامهاسالم  1015 1

 اسالم جميل بيومى مرعى  1016 2

 اسالم سعيد فاروق السيد  1011 3

 اسالم طارق حلمى محمد 1011 4

 اسالم عصام محمد محمد  1011 5

 اسالم على السيد ابراهيم  1010 6

 اسالم محمد رافت سليمان  1011 7
 اسالم محمد عبد العظيم احمد  1012 8

 اسالم محمد محمد قايد باى  1013 9

 اسالم محمد مغاورى شحاته  1014 11

 اسماعيل عايد مغاورى عبد الهادى  1015 11

 اسماعيل محمد اسماعيل الجوهرى  1016 12
 اشرف صالح الدين حسن سالمه  1011 13

 الحسن مصطفى عمر مصطفى  1011 14

 السيد رجب محمد ابراهيم  1011 15

 السيد رضا السيد شحاته 1100 16

 امجد احمد عبد الرحمن محمد الوكيل  1101 17

 امجد عبد العال السيد  1102 18

 امجد عبد العظيم حسن محمد 1103 19

 امجد محمد شعبان شحاته  1104 21

 اندرو ايمن عدلى حنا 1105 21

  



 

 

 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 انطون عادل فهمى فرج  1106 1

 ايمن محمد سعد عكاشه 1101 2
 ايهاب محمود متولى حافظ 1101 3
 باسم محمد رمضان محمد  1101 4
 بسام السيد حسين محمد  1110 5

 بيتر سامح فارس عزيز  1111 6

 جاسر وليد فتحى عبد المقصود  1112 7
 حسام الدين مصطفى عبد الفتاح 1113 8

 حسام حليم غزالى عبد العاطى  1114 9
 حسام نبيل حافظ عبد البارى  1115 11

 حسن محمد حسن عبد هللا عيسى  1116 11

 حسنى محمد حسنى شلبى  1111 12

 حسنى محمد حسنى محمد  1111 13

 حسين محمد حسن حامد  1111 14

 حسين ناصر محمود نصر  1120 15

 حماده محمد شحاته على سند  1121 16

 خالد عاطف عبد العاطى محمد  1122 17

 خيرى محمد سعد احمد  1123 18

 رامى سعيد فهمى عبد الفتاح  1124 19

 زكى عادل زكى ابراهيم  1125 21

 سالم فتحى فج النور محمد ثعلب 1126 21



  

                                    
 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 سمير احمد فتحى احمد ابراهيم  1121 1

 صبحى اشرف صبحى سعيد  1121 2
 عاطف صبرى عبد الحميد بيومى  1121 3

 عبد الحميد عبد اللطيف عبد الحميد  1130 4

 عبد الرحمن احمد عبد الرحمن صالح  1131 5

 دل حامد اعبد الرحمن ع 1132 6

 عبد الرحمن عالء الدين رياض على  1133 7

 عبد الرحمن محمد خير هللا غنيم  1134 8

 عبد الرحمن محمد سيد احمد  1135 9

 عبد الرحمن محمد عمر محمد  1136 11

 عبد الشافى طلعت عبد الشافى عليمى  1131 11

 عبد العليم خالد عبد العليم محمد  1131 12

 عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر محمد  1131 13

 عبد هللا اسماعيل سيد احمد  1140 14
 عبد هللا حسام الدين عبدالرسول  1141 15

 عبد هللا حسن عبد اللطيف  1142 16

 عبد هللا عبد البارى محمود  1143 17

 عبد هللا فوزى عفيفى  1144 18

 عبد هللا متولى محمد متولى  1145 19

 عبد هللا محمد احمد ابراهيم  1146 21

 هللا محمد مصطفى عبد الرحمنعبد  1141 21

 



  
 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 عبد هللا مختار عبد الحميد  1141 1

 عبد هللا يوسف محمد يوسف  1141 2

 عبد الموجود احمد عبد الموجود الدسوقى  1150 3

 عبد الوهاب احمد عبد الوهاب نصر  1151 4

 جمال محمد مهدى عصام الدين 1152 5

 عالء ابراهيم شاكر ابراهيم  1153 6

 عالء الدين ايمن محمد محمد  1154 7

 عالء حموده مرغنى احمد  1155 8

 على احمد صالح عبد العال  1156 9

 على محمد عبد المنعم جوده  1151 11

 على محمدى على محمدى  1151 11

 عمر ابراهيم بسيونى  1151 12

 عمر خالد عبد العزيز برهام محمد  1160 13

 عمر رافت فوزى عبد العزيز 1161 14

 عمر طارق السيد ياسين 1162 15

 عمر عبد هللا طنطاوى عبد هللا 1163 16

 عمر عز العرب عبد المنعم  1164 17

 عمر مجدى ابراهيم شحات  1165 18

 عمرو اشرف عبد الرحمن تهامى  1166 19

 جمال طلبه ابراهيم  وعمر 1161 21

 عمرو عبد الوهاب مصطفى كمال 1161 21

  



 

 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 فادى فكتور حنا عبد المالك  1161 1

 فهد عبد السالم السيد عبد السالم  1110 2
 كرم خالد ابو الوفا عبد االاله 1111 3

 كريم السيد ابراهيم عامر  1112 4

 كريم حامد شحاته عبد السالم  1113 5

 كريم عزت محمد عبد المجيد  1114 6

 كريم محمد عبد هللا محمد ابو عيد  1115 7

 لطفى عماد الدين لطفى ياسين  1116 8

 مؤمن عاطف رياض بدر  1111 9

 ماهر الدسوقى صبحى  1111 11

 محمد ابراهيم حسن ابراهيم  1111 11

 محمد ابراهيم محمد تاج الدين  1110 12

 محمد احمد ابراهيم محمد زلط 1111 13
 محمد احمد االحمدى محمود  1112 14

 محمد احمد البدوى احمد الشيخة 1113 15

 محمد احمد السيد على على  1114 16

 محمد احمد جمعه القالوى  1115 17

 محمد احمد حافظ عبد النبى  1116 18

 محمد احمد صالح احمد  1111 19

 محمد احمد عبد العظيم السيد  1111 21

 محمد احمد مصطفى محمد 1111 21

 

          

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 محمد اسامه محمد عبد الكريم  1110 1

 محمد اشرف المغاورى سالم  1111 2

 محمد اشرف عبد الرحمن  1112 3
 محمد اشرف محمد محمد عبد المجيد  1113 4

 محمد السيد خيرى غنيمى  1114 5



 محمد السيد محمد فتحى  1115 6

 السيد هالل مصطفى مسلم  محمد 1116 7

 محمد امين السيد محمد 1111 8

 محمد ايمن عيسى سيد احمد  1111 9
 محمد ايمن يحيى محمد احمد  1111 11

 محمد حسن ابراهيم محمد  1200 11

 محمد حسنى حسن خضر  1201 12

 محمد حلمى محمد ابو البركات  1202 13

 محمد حمدى عبد العال عرابى  1203 14

 محمد حمدى محمدى محمد  1204 15

 محمد خالد قدرى عواد 1205 16

 محمد خالد محروس قنديل  1206 17
 محمد راضى محمد عبد الفتاح  1201 18

 محمد ربيع محمد محمد النهر 1201 19

 محمد رمضان حامد حسن  1201 21

 محمد زكريا سيد عبد العال 1210 21

 
  



 

 
 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 محمد سامى عبد المقصود احمد  1211 1

 محمد سامى عرفه مصطفى  1212 2

 محمد سمير محمد السيد  1213 3

 محمد سمير محمد نور الدين  1214 4

 محمد سمير محمود عبد العال القطان 1215 5

 محمد شفيق كمال عبد الوهاب  1216 6

 محمد صبحى محمد بكرى  1211 7

 محمد صفوت السيد قايتباى  1211 8

 محمد صالح الدين محمد  1211 9

 محمد طارق حسين عامر  1220 11

 محمد طارق محمد جوده محمد  1221 11

 محمد طاهر السيد عبد المعطى  1222 12

 محمد طه محمد محمود  1223 13

 محمد عادل سيد احمد  1224 14

 محمد عادل عبد الغفار احمد مرعى 1225 15

 محمد عادل كامل صالح  1226 16

 محمد عادل محمد احمد نوح  1221 17

 محمد عاطف احمد محمد خليل 1221 18

 محمد عاطف عبد المجيد سليمان  1221 19

 محمد عباده بطايحى عبد الحليم  1230 21

 محمد عبد الحليم فهمى المغازى 1231 21

  



 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 محمد عبد الرحيم فرج عالم  1232 1
 عودهمحمد عبد العزيز عبد العزيز  1233 2

 محمد عبد العزيز عبد العزيز محمود  1234 3

 محمد عبد الفتاح محمد على جنش  1235 4

 محمد عدنان محمد السيد الميهى  1236 5

 محمد عزت عبد الحميد محمد  1231 6

 محمد عصام محمد ابراهيم  1231 7

 محمد عصام محمد عبد العظيم  1231 8

 محمد عالء الدين محمد عبد هللا  1240 9

 محمد على الطوخى حسين  1241 11

 محمد عليوه ابو العز عبد الرحمن  1242 11

 محمد عماد حنفى محمد  1243 12

 محمد فتحى محمد صابر  1244 13

 محمد فتحى ياسين عبد العظيم  1245 14

 محمد كامل محمد محمود  1246 15

 محمد محمد رضا عودة 1241 16

 محمد محمود عواد محمد  1241 17

 محمد مختار عبد المرضى سيد احمد  1241 18

 محمد مهدى ابراهيم السيد  1250 19

 محمد ناصر محمد عبد هللا 1251 21

 محمد هانى عربى عبد اللطيف 1252 21

  



 

 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 محمد وحيد احمد عبد الغنى  1253 1

 محمد يوسف محمود يوسف 1254 2

 محمود احمد عبد الحى احمد  1255 3

 محمود احمد عبده مجاهد  1256 4

 محمود احمد محمد قناوى  1251 5
 محمود احمد محمد محمود  1251 6

 محمود جميلمحمود خالد السيد  1251 7

 محمود رجب طلعت محمود  1260 8

 محمود سامى محمود محمد حماده  1261 9

 محمود سمير محمود محمد نصر  1262 11

 محمود صالح عبد الحليم السيد 1263 11

 محمود طارق عبد الحميد عبد المؤمن  1264 12

 محمود عادل محمد بيومى الفخرانى  1265 13

 محمود عادل محمود محمد سالم  1266 14

 محمود عبد هللا على محمود  1261 15

 محمود عالء الدين محمد بهنسى  1261 16

 محمود عنتر محمد على عبد القادر  1261 17

 محمود عيد زايد محمد  1210 18

 محمود مجدى عبد العظيم عبد الرحمن  1211 19

 محمود محمد حسن عبد الحليم  1212 21

 محمود محمد عبد السميع القاضى 1213 21



  

 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 محمود محمد عبد الغنى احمد 1214 1

 محمود محمد عبد هللا محمد  1215 2

 محمود محمد عبده حامد  1216 3
 محمود محمد محمود محمد العطار  1211 4

 محمود ممدوح فتحى عبد الجواد  1211 5

 مدحت رمضان رشاد ابراهيم  1211 6

 مدحت رمضان سعيد عبد الغنى  1210 7
 مدحت عبد هللا سعد محمد  1211 8

 مصطفى ابراهيم على احمد  1212 9

 مصطفى ابراهيم مصطفى الدريدى  1213 11

 مصطفى احمد حسنين احمد  1214 11
 مصطفى السيد محمد بيومى  1215 12
 مصطفى جميل الشحات شحاته  1216 13

 مصطفى رمضان مصطفى عالم  1211 14

 مصطفى سعيد على على بدوى 1211 15

 مصطفى صبحى السيد ابراهيم  1211 16

 مصطفى صبحى مصطفى  1210 17

 مصطفى صبرى محمد جوده 1211 18

 مصطفى طارق احمد فكرى  1212 19

 مصطفى عبد الفتاح مصطفى النجار  1213 21

 مصطفى عبد هللا مصطفى السيد 1214 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 مصطفى عبد هللا مصطفى عباس  1215 1
 مصطفى عبد المنعم محمد محمود  1216 2

 مصطفى محمد حسن امام  1211 3

 مصطفى محمد عبد الرحمن عبد العزيز  1211 4

 مصطفى محمد عبد الرحمن محمد الحاج  1211 5

 مصطفى محمد عبد هللا مصطفى  1300 6

 مصطفى محمد محمد منتصر  1301 7

 مصطفى وحيد عواد محمد  1302 8

 مصطفى ياسر عبد السالم  1303 9

 مصطفى ياسر مسعد نصر  1304 11



 معاذ صبحى محمد السيد مرعى  1305 11

 مهند محمد عبد الغنى ابراهيم عرابى  1306 12

 الحق محمد عز الرجال  نادر جاد 1301 13

 نادر سالمه خيرى حسين  1301 14

 نور محمد عبد الحميد السيد  1301 15
 هادى اشرف توفيق ابراهيم عيسى  1310 16

 هارون كامل على محمد  1311 17

 هانى جالل محمد ابو سريع  1312 18

 هشام احمد عبد الرحمن محمد الوكيل  1313 19

 هشام الحسينى رستم السيد 1314 21

 هشام خطاب محمد سالم 1315 21

 

  



 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 هشام رافت عبد العزيز مغازى  1316 1

 هشام محمد احمد عبد العزيز 1311 2
 يحيى راغب عبد العزيز عفيفى  1311 3

 يس حاتم يس موسى  1311 4
 يوسف احمد حسن حجازى  1320 5

 يوسف وجدى حليم عبد السيد  1321 6

 محمود جمال محمد حسن 1322 7

 مهند عبد الفتاح عبد الحميد طه 1323 8
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 كلية التربية الرياضية      

          4102/4102لمعام الجامعى  األولالفصل الدراسى  أعمال السنةكشف درجات                                    
 دين (ــــواف    – االولى)الفرقة 

 

 م
 رقم

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــم

 احمد حجاج رفيد العالطى  1310 1

 احمد خالد محمد الشمرى  1311 2

 احمد طارش عجيج العالطى   1312 3

 احمد فهد جمعان ثينيان الشمرى  1313 4

 احمد محمد حسين الفلكاوى  1314 5

 احمد ناصر فهد المطيرى  1315 6

 باسل حجاج رفيد العالطى  1316 1

 بندر حجاج رفيد العالطى  1311 1

 جاسم عبد هللا نجم عبد هللا  1311 1

 حسن حمزة عباس حسين  1311 10

 حمد سعد شاكر السبيعى  1310 11

 خالد شامان عايد المطيرى  1311 12

 خالد مزيد عبد العزيز المطيرى  1312 13

 خالد مسبل على حامد العنزى  1313 14

 خالد مسعد هالل المطيرى  1314 15

 خلف ناصر خلف المطيرات  1315 16

 راشد على راشد المطيرى  1316 11

 سالم عبد هللا سالم عرفى  1311 11

 سالم مطرح نهار العنزى  1311 11

 سلطان طرقى عشوى العنزى  1311 20

 سند راضى سند الشمرى  1310 21

 شافى عبد هللا دخيل فراج 1311 22

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 كلية التربية الرياضية      

النهاية العظمى  )             4102/4102لمعام الجامعى  األولالفصل الدراسى  أعمال السنةكشف درجات                                    
) 

 دين (ــــواف    – االولى)الفرقة 

 

 م
 رقم

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــم

 صالح ردن عماش المطيرى  1312 1

 صالح هادى هايس المطيرى  1313 2

 ضارى هايس ماجد المطيرى  1314 3

 ضيدان شبيب نادر العجمى  1315 4

 عادل محسن فارس محمد  1316 5

 عبد الرحمن لزام ضبيب المطيرى  1311 6

 عبد العزيز سعود عبد العزيز المعتوق  1311 1

 عبد العزيز عادل عبد هللا الناصر  1311 1

 عبد العزيز عوض نجم الرشيدى  1400 1

 عبد العزيز فيصل مبارك سالم  1401 10

 عبد هللا ابراهيم عبد هللا  1402 11

 عبد هللا احمد صالح العالطى  1403 12

 عبد هللا خالد الشقير  1404 13

 عبد هللا عبد اللطيف على شيمان  1405 14

 عبد هللا فالح مانع الهدبه  1406 15

 عبد هللا معاود شامان العضيله  1401 16

 على خالد عباس كرم  1401 11

 على عبد السالم على نقى  1401 11

 على موسى على العطار  1410 11

 عيد فالح ضاوى راضى  1411 20

 فالح غازى دغيمان المطيرى  1412 21

 فهاد خالد فهاد العجمى  1413 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 كلية التربية الرياضية      

          4102/4102لمعام الجامعى  األولالفصل الدراسى  أعمال السنةكشف درجات                                    



 دين (ــــواف    – االولى)الفرقة 

 

 م
 رقم

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــم

 فهد خالد سلطان المطيرى  1414 1

 فهد فهد عبد هللا المرد 1415 2

 فهد مبارك غانم مبارك  1416 3

 فيصل سعد مترك العجمى  1411 4

 محمد جابر محمد المرى  1411 5

 محمد جهاد صعفق الظفيرى  1411 6

 محمد خالد محمد الشمرى  1420 1

 محمد سفر عبد الهادى العجمى  1421 1

 محمد سليمان عنيزان الرشيدى  1422 1

 محمد صالح خلف السعيدى  1423 10

 محمد عبيد سعد الرشيدى  1424 11

 محمد فالح نجم الشمرى  1425 12

 محمد فهد حمد مناحى  1426 13

 محمد مهدى تميم العنزى  1421 14

 مساعد عادل محمد على  1421 15

 مشعل عبد هللا صنت شمروخ  1421 16

 مناور عبيد مناور العتيبى  1430 11

 ناصر بدر شريد بخيتان العيبانى  1431 11

 ناصر مطلق الحميد المطيرى  1432 11

 ناصر معاود شامان  1433 20

 نايف ماجد حمد المطيرى  1434 21

 يوسف محمد عوض العنزى  1435 22

 احمد ثميل خميس العنزى 1436 23

 



 كلية التربية الرياضية      

         4102/4102لمعام الجامعى  األولالفصل الدراسى  أعمال السنةكشف درجات                                    
 دين (ــــواف    – االولى)الفرقة 

 

 م
 رقم

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــم

 سلمان يوسف اسماعيل  1431 1

 غانم فيصل مطلق فالح  1431 2
 محمد عبد هللا صالح الشمرى  1431 3

 محمد غانم على فالح  1440 4

 ناصر على رميض حنيش  1441 5
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   4102/4102لمعام الجامعى  األولالفصل الدراسى  أعمال السنةكشف درجات 
 )الفرقة األولـــــــــى  باقون لالعادة (

 

 م
 رقن

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــــــــــــن

 احمد سعيد محمد على عبد القادر 1321 1

 احمد محمد محمود اسماعيل  1333 2

 احمد مصطفى السيد بحيرى  1334 3

 حمدى عبد الحفيظ حمدى  1331 4

 شريف منير عطيه  1340 5

 عمر مصطفى فهمى مرسى 1344 6

 كمال عبد هللا كمال محمد  1341 7

 محمد مصطفى كامل درويش  1355 8

 محمد نجاح غريب محمود  1351 9

 محمود يسرى احمد الصعيدى  1361 11

 مصطفى ابراهيم غريب التايب 1362 11
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