
 
 
 

0202/0202جلان الفرقة االوىل بنني 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  الب المميدين بالفرلة االولىكشف أرلام الجلوس وأسماء الط
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  ابراهيم اسماعيل ابراهيم فخر الدين 2022 2
 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

 ى الدور الثان (  02)   

 
 

 لاعة تدريس كود رلم
  (022 ) 

 

 ابراهيم اشرف عبد السميع ابراهيم 2020 0
 ابراهيم بيومى فوزى عبد العال  2022 2
 ابراهيم حمدى ابراهيم عبد المجيد 2024 4
 ابراهيم حمدى عمل محمود  2020 0
 ابراهيم خالد ابراهيم دمحم مصطفى 2022 2
 عبد الرحمن  ابراهيم سليمان دمحم 2027 7
 ابراهيم طارق دمحم سالم  2028 8
 ابراهيم فارس اسماعيل محمود خليل  2029 9

 ابراهيم دمحم على عثمان  2022 22
 ابراهيم مصطفى دمحم عبد المؤمن حسن  2022 22
 ابراهيم نبيل فتحى الحسينى  2020 20
 ابراهيم ياسر ابراهيم حسن  2022 22
 م يسرى السيد رفاعى يوسف ابراهي 2024 24
 احمد ابراهيم عبد الحكيم ابراهيم  2020 20
 احمد ابراهيم فوزى عبد الرحمن  2022 22
 احمد احمد سيد شحات 2027 27
 احمد اسامة سعيد عزب 2028 28
 احمد اسالم عبد الفتاح دمحم البمبى  2029 29
 احمد اشرف احمد ابراهيم  2002 02

 



 

                                                                                                                             لية التربية الرياضيةك   
                   شئون التعليم والطالب   

 دون  ( )  مستج  بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  احمد اشرف احمد بيومى محمود  2002 2
 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

 الدور الثانى  (  04)  

 
 

 لاعة تدريس كود رلم 
 (027 ) 

 

 شرف جمعه ابو الفضل احمد ا 2000 0
 احمد اشرف دمحم المهدى  2002 2
 احمد اكرم السيد الطوخى  2004 4
 احمد السيد احمد عبد الفتاح النجار  2000 0
 احمد السيد عبد العظيم السيد 2002 2
 احمد السيد كامل السيد  2007 7
 احمد امجد دمحم شاهين  2008 8
 اهيم دمحم احمد ايمن احمد ابر 2009 9

 احمد ايمن احمد امين  2022 22
 احمد ايمن عبد السميع  عبد الواحد  2022 22
 احمد ايمن عبد المحسن ابراهيم  2020 20
 احمد ايمن عطيه فرغلى  2022 22
 احمد ايهاب عبد الرازق مدبولى  2024 24
 احمد ايهاب عبد المحسن ابراهيم  2020 20
 اء دمحم يوسف دمحم على احمد به 2022 22
 احمد جمال ابو الفتوح دمحم عبد الحفيظ 2027 27
 احمد جمال ابو المكارم دسولى  2028 28
 احمد جمال شديد سليمان موسى  2029 29
 احمد جميل دمحم عبد الحليم رضوان  2042 02

 



 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 امتحانات دور يناير ومايو وممرر عليهم دخول     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  احمد جميل موسى عبده 2042 2
 
 

 
 لجنـــــــــــــة رلــــــم

 الدور الثانى  (  00)   

 

 كود رلمتدريب لاعة 

  (022 ) 
 

 احمد جودة عبد الفتاح 2040 0
 احمد حسام دمحم سيد احمد  2042 2
 سن ابراهيم دمحم عفيفى احمد ح 2044 4
 احمد حسين سيد احمد  2040 0
 احمد حمدى بشرى عرفه عفيفى  2042 2
 احمد خالد احمد عبد الخالك حسن  2047 7
 احمد خالد احمد متولى احمد  2048 8
 احمد خالد موسى عبد الرؤوف 2049 9

 احمد رافت عبد هللا حسب النبى  2002 22
 يع رجب عبد الهادى احمد رب 2002 22
 احمد رضا احمد ابراهيم رواش  2000 20
 احمد رضا فتحى عبد الكريم 2002 22
 احمد رضا دمحم عبد العظيم بيومى 2004 24
 احمد سامح سالمة عبد الفتاح  2000 20
 احمد سامح دمحم زكى احمد هيكل  2002 22
 لاحمد سامى عبد الهادى عبد الهادى هال 2007 27
 احمد سامى عطية عبد الفتاح  2008 28
 احمد سعد عبد الحميد على الشهالى  2009 29
 احمد سعد عبد العظيم احمد   2022 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  احمد سعيد توفيك شعبان بديوى  2022 2
 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

  (07  ) 

 الدور الثانى  

 

 تدريب صالة 
 ( 022كود رلم ) 

 
 
 

 
 
 

 احمد سعيد عبد المحسن دمحم عابد  2020 0
 احمد سعيد متولى مصطفى السرسى 2022 2
 احمد سعيد دمحم عفيفى البربرى  2024 4
 مان نصر احمد سعيد نع 2020 0
 احمد سليمان يحيى غنيم  2022 2
 احمد سمير شعبان دمحم  2027 7
 احمد سمير صبرى السيد الشاذلى  2028 8
 احمد سمير عبد العال ابراهيم اسماعيل  2029 9

 احمد سمير دمحم عبد الوهاب الشيخ  2072 22
 احمد سمير مصطفى الديب  2072 22
 هيم محمود احمد سيد ابرا 2070 20
 احمد سيد دمحم على  2072 22
 احمد شحاته محمود السيد  2074 24
 احمد شريف احمد سليمان  2070 20

 
 
 
 
 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  ف سعيد عبد الحميد ابو العزماحمد شري 2072 2
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

الدور  (  08)  

 الثانى 

 

 تدريبصالة 
 ( 022كود رلم )  

 
 

 
 
 

 احمد صفوت عبد الاله محمود  2077 0
 احمد صفوت دمحم صالح  2078 2
 احمد ضياء فتحى عبد الفتاح  2079 4
 احمد طارق عبد الحميد صبيح  2082 0
 احمد طاهر السيد عبد الجواد  2082 2
 احمد طاهر على سليمان  2080 7
 احمد طلعت عزت دمحم خليفة  2082 8
 احمد عادل طه عبد هللا  2084 9

 احمد عادل عبد الفتاح عفيفى  2080 22
 احمد عادل محمود عبد المحسن  2082 22
 احمد عارف كرم احمد عوض 2087 20
 عاطف الشحات عبد الغنى احمد  2088 22
 احمد عبد الحليم جودة عبد الحليم  2089 24
 احمد عبد العزيز حسن عبد العزيز  2092 20
 احمد عبد العزيز دمحم عبد المنعم  2092 22
 احمد عبد المادر حسانين عبد المادر  2090 27
 احمد عبد هللا ابراهيم دمحم  2092 28
  حامد عبد هللا احمد عبد هللا 2094 29
 احمد عبد الهادى عبد الفتاح المعالوى  2090 02
 احمد عبد المنعم محمود احمد الوكيل  2092 02
 احمد عرابى ابراهيم دمحم سليمان  2097 00
 احمد عزت رمضان محمود عوض  2098 02
 احمد عصام عبد الفتاح على  2099 04
 اح احمد عصام معوض عبد الفت 2222 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   نين ب كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  احمد عفيفى خميس عفيفى  2222 2
 
 

 
 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

  (09  ) 

 الدور الثانى  

 

 تدريبصالة 
 ( 022كود رلم )  

 
 
 

 احمد عفيفى عبد الفتاح عفيفى  2220 0
 احمد عكاشة دمحم دمحم  2222 2
 احمد عالء انور مصلحى 2224 4
 احمد على احمد على مصطفى الدعجانى  2220 0
 احمد على عبد الرسول منصور  2222 2
 احمد على عبد المادر برهام  2227 7
 احمد عماد احمد عبيد  2228 8
 اد عبد الهادى دمحم احمد احمد عم 2229 9

 احمد عماد محمود دمحم سالمان 2222 22
 احمد عواد عواد عبد الفتاح  2222 22
 احمد فايد شحاته فايد  2220 20
 احمد فتحى عبد الخالك عبد المعطى  2222 22
 احمد فتحى دمحم احمد  2224 24
 احمد فرحات دمحم صالح 2220 20
 احمد على  احمد ماهر 2222 22
 احمد ماهر السيد دمحم سيف 2227 27
 احمد مجدى راضى سعداوى  2228 28
 احمد مجدى دمحم احمد عبد الفتاح  2229 29
 احمد مجدى موسى تهامى  2202 02
 احمد دمحم ابراهيم محمود  2202 02
 احمد دمحم ابو سريع السيد 2200 00
 احمد دمحم احمد ابراهيم  2202 02
 احمد دمحم احمد ابو العال سالمه  2204 04
 احمد دمحم احمد حسن  2200 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  احمد دمحم احمد سيد ابراهيم  2202 2
 
 
 ـة رلــــــملجنــــــــــــ

   (22  ) 

 الدور الثانى  

 

 تدريبصالة 
 ( 022كود رلم )  

 
 
 

 احمد دمحم امين امين  2207 0
 احمد دمحم جودة بدوى 2208 2
 احمد دمحم حافظ حافظ  2209 4
 احمد دمحم حسن مختار حسن   2222 0
 احمد دمحم حمدى رمضان  2222 2
 م احمد دمحم حيدر دمحم عال 2220 7
 احمد دمحم طلعت ابراهيم  2222 8
 احمد دمحم عبد الجليل دمحم العشماوى 2224 9

 احمد دمحم عبد الجواد دمحم 2220 22
 احمد دمحم عبد الرحمن دمحم الشيخ 2222 22
 احمد دمحم عبد الرحمن محمود  2227 20
 احمد دمحم عبد الستار احمد  2228 22
 الغنى دمحم احمد دمحم عبد 2229 24
 احمد دمحم عبد اللطيف دمحم  2242 20
 احمد دمحم عبد هللا سالم  2242 22
 احمد دمحم عبد المعطى السيد  2240 27
 احمد دمحم عبد الهادى عبد الفتاح  2242 28
 احمد دمحم على دمحم  2244 29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              احمد دمحم عواد امام                                 2240 02
 احمد دمحم دمحم عبد السالم  2242 02
 احمد دمحم دمحم محمود عبد الموى  2247 00
 احمد دمحم موسى عبد الفتاح  2248 02
 احمد محمود احمد مغربى 2249 04
 احمد محمود دمحم عزمى  2202 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 ايو وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير وم    م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  احمد محمود عبد الحليم جمعه  2202 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (22  ) 

 الدور الثانى 
 

 تدريبصالة 
 ( 022كود رلم )  

  
 

 احمد محمود عبد هللا ابوالسعود  2200 0
 احمد محمود محروس احمد يوسف  2202 2
 د محمود مغاورى السيد البهيجى احم 2204 4
 احمد مدبولى احمد متبولى  2200 0
 احمد مدحت بسيونى عبد الرازق  2202 2
 احمد مدحت حسن عبد الصادق 2207 7
 احمد مصطفى بحيرى بدر  2208 8
 احمد مصطفى عيسى عبد هللا منصور  2209 9

 احمد ممدوح السيد محمود 2222 22
 ممدوح حسن على البربرى احمد  2222 22
 احمد مهدى محمود رمضان امام  2220 20
 احمد نادر على ابراهيم  2222 22
 احمد نبيل سعيد عبده دمحم  2224 24
 احمد نبيل عبد الكافى دمحم  2220 20
 احمد نصر صالح عزام  2222 22
 احمد هانى مصطفى موسى خاطر 2227 27
 ة فرجالى احمد وائل جود 2228 28
 احمد وائل عبد اللطيف احمد  2229 29
 احمد وائل دمحم  سامى على دمحم  2272 02
 احمد وحيد عبدالحليم ابراهيم  2272 02
 احمد وليد احمد احمد الجمل  2270 00
 احمد وليد احمد بكرى لربوص 2272 02
 احمد ياسر احمد اسماعيل  2274 04
 مد دمحم احمد احمد ياسر اح 2270 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  ة االولىكشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرل
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  احمد ياسر دمحم احمد  2272 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (20  ) 

 الدور الثانى 
 

 تدريب صالة 

 ( 022كود رلم ) 

  
 

 احمد يحى دمحم دمحم بشير 2277 0
 احمد يسرى دمحم ابو العال 2278 2
 احمد يوسف عبد هللا ابراهيم  2279 4
 احمدعادل دمحم صالل الدين السيد 2282 0
 ادهم احمد عبد العظيم السيد  2282 2
 ادهم اسامة دمحم رضا عبد اللطيف  2280 7
 لرطام ادهم اشرف سليمان عطيه 2282 8
 ادهم دمحم عبد الحميد عبد الفتاح  2284 9

 ادهم دمحم عبد الغنى دمحم  2280 22
 ادهم دمحم عبد الممصود السيد  2282 22
 ادهم دمحم عطية بركات  2287 20
 ادهم دمحم على السيد على  2288 22
 ادهم ناصر صابر مصطفى شحاته 2289 24
 عسل  اسامة دمحم طه دمحم 2292 20
 اسامة هاشم على عبد المعطى خليفه 2292 22
 اسامه جمال معاذ حسنين  2290 27
 اسامه صالح الدين محمود دمحم  2292 28
 اسالم اشرف دمحم جودة  2294 29
 اسالم ايمن شعبان عبد الرحمن  2290 02
 اسالم خالد فتحى دمحم السيد 2292 02
 عبد الفتاح خليلاسالم سامى حسانين  2297 00
 اسالم سعيد دمحم على احمد لاسم  2298 02
 اسالم صبرى امين دمحم  2299 04
 اسالم عصام حسين عبد العاطى السيد  2722 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 حظات مال االســـــــــم رلم الجلوس  م

  اسالم دمحم الطوخى عبد الممصود  2722 2
 
 

 
 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (22  ) 

 الدور الثانى  
 

 تدريبصالة 
 ( 022كود رلم )  

 
 
 

 اسالم محمود محمود جبر  2720 0
 اسالم مصطفى حسنى السيد احمد  2722 2
 اسالم وليد امام هاشم  2724 4
  عبد الخالك شهيباسماعيل فضل هللا 2720 0
 اسماعيل دمحم فاروق على سرحان  2722 2
 اشرف حافظ عبد العظيم احمد   2727 7
 اشرف خالد دمحم غنيمى  2728 8
 اشرف شريف حلمى احمد 2729 9

 امام حماده امام اسماعيل سطوحى  2722 22
 امام رضا السيد احمد  2722 22
 سعدامير ابراهيم لبيب  2720 20
 امين حافظ امين على 2722 22
 انور دمحم نور الدين دمحم عبد العزيز  2724 24
 اياد ياسر صالح مصطفى  2720 20
 ايمن سعيد دمحم السيد المسلمانى  2722 22
 ايهاب احمد دمحم عبد الرحيم  2727 27
 السيد ابراهيم السيد عبد الرحمن عودة 2728 28
 ام السيد دمحم زيدالسيد ام 2729 29
 السيد خالد السيد حسن  2702 02
 السيد رافت السيد البسطويسى 2702 02
 السيد دمحم الطوخى السيد عبد المحسن  2700 00
 السيد وليد السيد احمد الحجار  2702 02
 السيد وليد فؤاد زيدان  2704 04
 باسل احمد حسنى دمحم  2700 00

 



                                                                                                                             ة الرياضيةكلية التربي   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202العام الجامعى  فى

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  باهى رضا احمد الصياد 2702 2
 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (24  )  

 الدور الثانى 

 تدريبصالة 
 ( 022كود رلم )  

 
 
 

 باهى دمحم السيد احمد  2707 0
 بكر احمد عبد العزيز احمد ابراهيم 2708 2
 بوال عماد حنا ابراهيم  2709 4
 بيومى مجدى بيومى عيسى  2722 0
 تمى هللا محسن ابو الفتوح دمحم  2722 2
 ثابت مصطفى ثابت على 2720 7
 جالل حازم جالل محمود  2722 8
 جالل دمحم احمد جالل  2724 9

 ود دمحم محمود متولى جليبيب محم 2720 22
 جمال عبد الحميد دمحم جمال الدين     2722 22
 جمال دمحم جمال نافع بدوى  2727 20
 جوده على جوده على  2728 22
 جوده احمد جوده عبد الفتاح  2729 24
 حازم ايمن عيد عربى عيد  2742 20
 حازم رضا جودة عبد النبى  2742 22
 ح امين فرج شلبى حازم صال 2740 27
 حازم دمحم دمحمى دمحم احمد 2742 28
 حسام الدين حماده سليمان فتح هللا 2744 29
 حسام حسن عبد النبى عبد الرحمن  2740 02
 حسام شريف دمحم احمد عمارة  2742 02
 حسام عادل سيد احمد مسعود 2747 00
 حسام عادل محمود نصر الدين  2748 02
 حسام عصام عبد الشافى عليوة 2749 04
 حسام فؤاد لبيب نصار  2702 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  ف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولىكش
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  حسام دمحم  السيد احمد الشاذلى 2702 2
 
 

 
 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (20  )  

 الدور الثانى

 

 تدريبصالة 
 ( 022كود رلم )  

 
 

 حسام محمود السيد دمحم  2700 0
 حسن احمد احمد دمحم عمر  2702 2
 حسن ربيع سيد لرنى حسان  2704 4
 حسن عبد الستار حسن محمود 2700 0
 حسن عبد العال حسن عبد العال  2702 2
 كيلحسن دمحم عبده حسين الو 2707 7
 حسن محمود احمد ابراهيم  2708 8
 حسن مصطفى نبوى دسولى  2709 9

 حسين ابراهيم عطيه ابراهيم 2722 22
 حسين احمد حسين سليمان السيد  2722 22
 حسين احمد عواد احمد 2720 20
 حسين طارق حسين عطيه 2722 22
 حسين عبد الفتاح يس عبد الفتاح  2724 24
 ين يوسف السيد يوسف السيسى  حس 2720 20
 حمدى اشرف دمحم رمضان  2722 22
 حمدى دمحم حمدى دمحم 2727 27
 خالد احمد السيد عمر  2728 28
 خالد احمد بحيرى عبد الفتاح  2729 29
 خالد سيد حسن سيد مرسى  2772 02
 خالد دمحم ابراهيم السيد الغريب 2772 02
 ى محمود دمحم خالد دمحم فكر 2770 00
 خالد هشام عبد المولى امين  2772 02
 خالد وليد عبد الرحمن عبد الموجود  2774 04
 ديفيد وائل نبيل عبده حنا  2770 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 ات مالحظ االســـــــــم رلم الجلوس  م

  رابح دمحم رابح دمحم  2772 2
 
 

 
 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (22  ) 

 الدور الثانى  

 تدريب صالة 
 ( 022كود رلم ) 

 

 رضوان ربيع رضوان حجاج  2777 0
 زكريا دمحم زكريا حسين  2778 2
 زياد احمد السيد مختار  2779 4
 زياد احمد حامد عبد الغنى  2782 0
 زياد احمد دسولى السيد دسولى  2782 2
 زياد احمد ماهر احمد  2780 7
 زياد احمد دمحم عبد الفتاح الزاملى  2782 8
 زياد اشرف السيد بيومى  2784 9

 زياد جمال الدين عامر دمحم  2780 22
 زياد زكريا يحى سالم دمحم  2782 22
 زياد عصام ابراهيم الدسولى على  2787 20
 زياد طارق زكى عبد العال  2788 22
 زياد دمحم لطفى السيد احمد  2789 24
 زياد محمود ابراهيم على  2792 20
 زياد محمود شولى عثمان  2792 22
 زياد ياسر عبد الحى دمحم بيومى  2790 27
 سامح حسن عبد الموى هاشم  2792 28
 سامى اشرف سامى عبد الغنى 2794 29
 سعد صابر دمحم الدمرداش  2790 02
 سعودى خالد سعودى دمحم عفيفى  2792 02
 سعيد سامى سعيد عبد العاطى 2797 00
 سعيد اسالم سعيد ذكى السيد  2798 02
 سعيد عبد المعطى سعيد عبد المعطى  2799 04
 سعيد عصام امين االكشر  2822 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  سعيد دمحم جالل سليمان   2822 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (27  )  

 الدور الثانى 

 

 تدريب صالة 
 ( 022كود رلم ) 

 
 

 سعيد دمحم سعيد رشاد  2820 0
 عيد دمحم حسن سعيد دمحم س 2822 2
 سعيد دمحم عيد احمد  2824 4
 سعيد نبيل سعيد عبده دمحم  2820 0
 سمير عصام عبد الرحمن عبد العليم 2822 2
 سمير مجدى على دمحم عز  2827 7
 سيد رافت سيد عبد الغنى  2828 8
 سيد سعيد سيد ليسى شحات 2829 9

 سيد دمحم سيد عبد هللا جاد 2822 22
 سيف االسالم دمحم بكرى  2822 22
 سيف الدين اسامة صالح الدين حسين  2820 20
 سيف الدين اشرف لطفى عبد الرحمن  2822 22
 سيف الدين عماد عبد الستار دمحم  2824 24
 سيف الدين وليد عزمى عبد الوهاب  2820 20
 سيف الدين يحى زكريا سليمان  2822 22
 جودة احمد سعيد  سيف السيد  2827 27
 سيف هللا عادل دمحم عبد الحميد جعفر  2828 28
 سيف سعيد موسى دمحم  2829 29
 سيف كرم فاروق امام طعيمه   2802 02
 سيف نعمان سيف اليزل ابو زيد 2802 02
 سمير النادى السيد دمحم النادى 2800 00
 شادى ايهاب كمال على  2802 02
 يد حمد ابراهيم برينشادى ول 2804 04
 شريف فتحى حسن ابراهيم  2800 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  ام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولىكشف أرل
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  شهاب دمحم دمحم السيد عامر 2802 2
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (28  )  

 الدور الثانى 
 

 تدريبصالة 
 ( 022كود رلم )  

 
 

 
 
 

 صالح حسن صالح على  2807 0
 صالح احمد سليمان مصيلحى 2808 2
 صالح دمحم على حسانين 2809 4
 صالح وسام صالح جوده  2822 0
 طارق سيد عبد العال ابراهيم  2822 2
 طاهر السيد حسين دمحم البالط 2820 7
 السيد حسن صبحى  طلعت 2822 8
 طه فهمى مغاورى احمد  2824 9

 عادل طارق عادل محمود منصور  2820 22
 عادل عماد محمود مصطفى الكتاتنى 2822 22
 عادل لاسم دمحم ابراهيم  2827 20
 عادل دمحم عبد العال عبد الوهاب  2828 22
 عاطف اسامة عاطف مجاهد  2829 24
  الهادى عبد العال عاطف عماد دمحم 2842 20
 عبد الجليل عادل عبد الجليل حامد 2842 22
 عبد الحميد اشرف عبد الحميد صيام  2840 27
 عبد الحميد السيد دمحم عبد الفتاح 2842 28
 عبد الحميد فارس عبد الحميد محمود  2844 29
 عبد الحميد مجدى عبد النبلى امين  2840 02
 د محمود محمود عبد الرحمن على عبد الحمي 2842 02
 عبد الحميد محي عبد الحميد عبد الحميد  2847 00
 عبد الخالك انور دمحم دنيبه 2848 02
 عبد الرحمن ابراهيم الدسولى دمحم  2849 04
 عبد الرحمن ابراهيم عبدالبالى شحاته  2802 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 ر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو وممر    م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  عبد الرحمن ابراهيم عواد احمد 2802 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (29  ) 

 الدور الثانى 

 فى الطرله

  
 

 عبد الرحمن ابراهيم كمال  2800 0
 عبد الرحمن ابراهيم دمحم خليل 2802 2
 عبد الرحمن احمد السيد دمحم 2804 4
 عبد الرحمن اسامة السيد عبد الحليم  2800 0
 عبد الرحمن اشرف سالم عنتر  2802 2
 عبد الرحمن اشرف دمحم على الدرديرى  2807 7
 عبد الرحمن اكرامى يحيى محمود  2808 8
 عبد الرحمن السيد عبد العظيم شحاته 2809 9

 لرحمن السيد دمحم ابراهيم عبد ا 2822 22
 عبد الرحمن السيد دمحم دمحم شامه 2822 22
 عبد الرحمن امين دمحم عبد الوهاب  2820 20
 عبد الرحمن ايهاب جابر خليفة علوان  2822 22
 عبد الرحمن جمال رمضان رمضان  2824 24
20 2820 

 الغى    عبد الرحمن جمال سعيد محمود

 رحمن حسن ابراهيم محمود بحيرى عبد ال 2822 22
 عبد الرحمن حسن محمود حسن  2827 27
 عبد الرحمن حمدى صالح ذكى فودة  2828 28
 عبد الرحمن خالد عبده عطيه الجوهرى  2829 29
 عبد الرحمن رضا صالح عبد السالم  2872 02
 عبد الرحمن زكريا جاد هللا دمحم  2872 02
 سعيد عبد الرحمن يوسف  عبد الرحمن 2870 00
 عبد الرحمن سالمه احمد السيد  2872 02
 عبد الرحمن شريف سيد يس  2874 04
 عبد الرحمن شكرى السعيد رخا  2870 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 حظات مال االســـــــــم رلم الجلوس  م

  عبد الرحمن طارق نبيل الكرداوى 2872 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (42  ) 

 الدور الثانى  

 فى الطرله

 

 عبد الرحمن طاهر عبد المجيد  امام 2877 0
 عبد الرحمن عبد الباسط احمد ابراهيم  2878 2
 عبد الرحمن عبد الحميد السيد عبد هللا 2879 4
 بد الرحمن عبد هللا دمحم حسن الشرلاوىع 2882 0
 عبد الرحمن على عبد العظيم دمحم  2882 2
 عبد الرحمن فرج عمر صالح  2880 7
 عبد الرحمن فيصل عبد الرحمن جودة  2882 8
 عبد الرحمن متولى امين دمحم  2884 9

 عبد الرحمن مجدى على خليل  2880 22
 ح عبد الرحمن عبد الرحمن دمحم صال 2882 22
 عبد الرحمن دمحم عبد المرضى محمود  2887 20
 عبد الرحمن محمود عبد هللا دمحم  2888 22
 عبد الرحمن محمود فوزى دمحم  2889 24
 عبد الرحمن مصطفى ذكى دمحم الخيارى  2892 20
 عبد الرحمن مصطفى عبد الحفيظ السيد  2892 22
  مصطفى عبد الرحمن مصطفى دمحم 2890 27
 عبد الرحمن ناجى السيد دمحم  2892 28
 عبد الرحمن ناصر دمحم عبد الرحمن  2894 29
 عبد الرحمن ياسر دمحم سالم  2890 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

  مالحظات االســـــــــم رلم الجلوس  م

  عبد الرؤف احمد عبد الرؤف ابراهيم  2892 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

  (42  )  

 الدور الثانى
 

 فى الطرله

  
 

 عبد الستار رافت عبد الستار ابراهيم 2897 0
 عبد السالم احمد لطفى احمد احمد 2898 2
 عبد العزيز زهير عبد العزيز مختار 2899 4
 زيز صالح عزب عبد اللطيفعبد الع 2922 0
 عبد العزيز طارق عبد العزيز حسن  2922 2
 عبد العزيز عاصم عبد العزيز عبد النبى  2920 7
 عبد العزيز مجدى عبد العزيز الحسينى  2922 8
 عبد العزيز دمحم عبد العزيز سالم  2924 9

 عبد العظيم خالد عبد العظيم عبد الممصود 2920 22
 عبد الغفار محمود عبد الغفاراحمد الليثى  2922 22
 عبد الغنى دمحم عبد الغنى احمد  2927 20
 عبد الغنى دمحم عبد الغنى دمحم  2928 22
 عبد الفتاح وائل عبد الفتاح شحاته 2929 24
 عبد هللا احمد احمد اسماعيل 2922 20
 عبد هللا احمد النميلى احمد رجب  2922 22
 عبد هللا احمد عبد هللا احمد سعد 2920 27
 عبد هللا الحسينى الصباحى ابو المعاطى  2922 28
 عبد هللا السيد حسين السيد دمحم  2924 29
 عبد هللا سامى دمحم عودة 2920 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم لوس رلم الج م

  عبد هللا سعيد السيد على باشا  2922 2
 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

  (40  ) 

 الدور الثانى  

 

 فى الطرله

 
 
 

 عبد هللا سعيد عبد الرازق عثمان  2927 0
 عبد هللا سيد حسين ابو الهنا  2928 2
 عبد هللا شحته عواد عبد العال 2929 4
 عبد هللا صبحى سيد السعيد السيد لمر  2902 0
 عبد هللا عادل عفيفى دمحم عفيفى 2902 2
 عبد هللا عماد الدين دمحم رشاد 2900 7
 عبد هللا دمحم السيد سيد احمد سالم  2902 8
 عبد هللا دمحم حسب سالمة  2904 9

 عبد هللا دمحم سليمان ابو العال  2900 22
  دمحم عبد هللا عباس عبد هللا 2902 22
 عبد هللا دمحم عبد هللا دمحم  2907 20
 عبد هللا مهنى على زاهى 2908 22
 عبد هللا ناصر عبد البديع عفيفى  2909 24
عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم ابراهيم عبد  2922 20

 العال 
 عبد المنعم فواز عبد المنعم دمحم  2922 22
 منعم ياسر عبد العزيز سليمانعبد ال 2920 27
 عبد الهادى حنفى محمود محمود شاهين  2922 28
 عبده احمد عبده السيد عصر  2924 29
 عبده على زين العابدين على بيومى  2920 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  عثمان حسن جودة حسن 2922 2
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (42  ) 

 الدور الثانى  
 

 فى الطرله
 

 
 
 

 عصام احمد ابوزيد عطيه مصطفى  2927 0
 عصام الدين عاطف عثمان عبد المادر  2928 2
 عصام حسام الهادى على  2929 4
 صالح دمحم عالء صالح عوض  2942 0
 على بكر عبد العليم تهامى دمحم  2942 2
 على حمدى على احمد دمحم  2940 7
 على سعيد هاشم توفيك  2942 8
 على صبحى عبد العزيز عرفات  2944 9

 على عبد هللا عبد الرءوف عبد هللا  2940 22
 على عصام على عبد الشكور 2942 22
 على دمحم على على  2947 20
 على ناصر على عبد هللا مسعود  2948 22
 على نجاح حواش على  2949 24
 على هشام شعبان عبد الحكم  2902 20
 عماد طلعت عبد هللا احمد  2902 22
 عمار عالء الدين على سليمان  2900 27
 عمر ابوزيد عطيه المالع  2902 28
 الدين عمر احمد عبد الحميد عبد الشافى زين  2904 29
 عمر احمد عبد العزيز عمر  2900 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  أسماء الطالب المميدين بالفرلة االولىكشف أرلام الجلوس و
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  عمر ايهاب فتحى عبد الجليل 2902 2
 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (44  ) 

 انى الدور الث 
 

 فى الطرله

 
 
 

 عمر حميدة عبد المعبود حمودة  2907 0
 عمر خالد ابو اليزيد سالمه  2908 2
 عمر خالد سيد ابو العال  2909 4
 عمر صالح عباس دمحم غنية 2922 0
 عمر طارق عبد العزيز سليمان  2922 2
 عمر طارق محمود دمحم كريم  2920 7
  زايد عمر عادل شولى دمحم 2922 8
 عمر عادل صبحى بخاطرة 2924 9

 عمر عبد العزيز السيد دمحم 2920 22
 عمر عصام دمحم كمال دمحم  2922 22
 عمر عالء السيد السيد  2927 20
 عمر على جودة السيد غانم  2928 22
 عمر عماد احمد عبد المادر  2929 24
 عمر عماد مصطفى دمحم  2972 20
 عمر دمحم رمضان نصر  2972 22
 عمر دمحم عبد العال دمحم  2970 27
 عمر دمحم دمحم احمد الشعراوى 2972 28
 عمر دمحم دمحم شحاته  2974 29
 عمر مصطفى توفيك دمحم عيد  2970 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم الجلوس  رلم م

  عمر هشام دمحم دمحم  2972 2
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

  (40  ) 

 الدور الثالث  
 

 

 لاعة تدريس
 كود رلم  

 (222) 

 
 

 عمر يسرى سيد ابو السعود 2977 0
 عمر وليد عبد الرازق نبهان  2978 2
 عمرواحمد ابراهيم السيد  2979 4
 عمرو امام فوزى عبد الجيد 2982 0
 عمرو بديوى مصطفى بديوى  2982 2
 عمرو سعيد حسانين عبد المعطى  2980 7
 عمرو صبرى دمحم عبد العزيز  2982 8
 عمرو عطيه على دمحم النساج 2984 9

 عمرو عماد يوسف مرسى 2980 22
 عمرو دمحم حسن  على الشناوى 2982 22
 زيد دسولى نوار عمرو دمحم  2987 20
 عمرو دمحم مصطفى الشحات  2988 22
 عمرو محمود عبد الرازق عبد الجواد 2989 24
 عمرو مصطفى احمد محمود  2992 20
 فادى دمحم عبد الحفيظ دمحم على  2992 22
 فارس احمد عبد الفتاح احمد الخولى  2990 27
 فارس احمد على الدين بيومى  2992 28
 فارس فايز عبد العزيز دمحم  2994 29
 فارس دمحم النبوى دمحم محمود السيسى 2990 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  فتحى عبد الفتاح على الفرماوى دمحم  2992 2
 
 

 ـــــــــة رلــــــملجنــــ

   (42  ) 

 الدور الثالث  

 

لاعة تدريس كود 
 (227رلم ) 

 
 

 فتحى عبده فتحى يوسف  2997 0
 فتحى هانى حسين عبد الحليم  2998 2
 فريد دمحم فريد السيد  2999 4
 فهمى ايهاب فهمى محمود  0222 0
 فوزى اسامة فوزى عبد الحميد  0222 2
 يد فوزى السيد فوزى ول 0220 7

 كريم اسامة السيد محمود  0222 8

 كريم السيد على احمد  0224 9

 كريم ايمن احمد ابراهيم  0220 22

 كريم ايمن عبد العزيز عبد السالم  0222 22

 كريم بكرى عبد العزيز احمد  0227 20

 كريم تامر على عزب على الدالى  0228 22

  العربى عبد الرحمن كريم زيدان دمحم 0229 24

 كريم شحاته نسيم شحاته 0222 20

 كريم شريف عربى دمحم  0222 22

 كريم عادل ابراهيم احمد 0220 27

 كريم عصام الدين على دمحم  0222 28

 كريم مجدى دمحم دمحم  0224 29

 كريم دمحم رضا عبد الحى  0220 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  كريم دمحم عبد الرازق على  0222 2
 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

  (47  ) 

 الدور الثالث  
 
 

 ( 0مدرج ) 
 كود رلم 
  (222) 

 
 
 

 كريم دمحم عبد العظيم احمد  0227 0

 كريم دمحم عيد دمحم  0228 2

 كريم دمحم دمحم شعبان الشربينى  0229 4

 كريم دمحم محمود عثمان  0202 0

 كريم دمحم يوسف سيد 0202 2

 كريم محمود شكرى دمحم عبد النبى  0200 7

 كريم ناصر الليثى شيخون 0202 8

 كريم وليد عبد الكريم عبده  0204 9

 مود كمال دمحم كمال مح 0200 22

 مازن طارق عبد الحميد منصور  0202 22

 مازن عالء على بدوى  0207 20

 مازن مجدى دمحم عبد الحميد  0208 22

 مازن محى الدين دمحم يوسف شحاته 0209 24

 مازن دمحم عبد الواحد على  0222 20

 مازن دمحم دمحم بدوى  0222 22

 مازن ياسر منير السيد  0220 27

 ماهر حسن ابراهيم يوسف عوض  0222 28

 ماهر طارق فتحى عبد الفتاح  0224 29

 متولى دمحم متولى عبد الممصود 0220 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  راهيم عبد العال مجدى دمحم اب 0222 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

  (48  ) 

 الدور الثالث  

 ( 0مدرج ) 
 كود رلم 
  (222) 

 

 دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم 0227 0

 دمحم ابراهيم دمحم بخيت احمد  0228 2

 دمحم ابراهيم دمحم عبدالوهاب خليل  0229 4

 دمحم احمد ابراهيم محمود  0242 0

 دمحم احمد السيد دمحم  0242 2

 دمحم احمد جمعه عفيفى  0240 7

 دمحم احمد رمزى ضاهر  0242 8

 دمحم احمد زكريا حسنى  0244 9

 دمحم احمد سماحة عبد السميع  0240 22

 دمحم احمد عبد الحميد احمد  0242 22

 دمحم احمد عواد احمد الجعفرى 0247 20

 د احمد دمحم احمد عوا 0248 22

 دمحم احمد فتحى عصر  0249 24

 دمحم احمد فتحى دمحم حسن  0202 20

 دمحم احمد دمحم احمد عرابى  0202 22

 دمحم احمد دمحم السيد النجار  0200 27
 دمحم احمد دمحم السيد على الديب 0202 28
 دمحم احمد دمحم فضل  0204 29
 دمحم احمد دمحم محمود  0200 02
 دمحم احمد دمحم مختار حسونه 0202 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  الب المميدين بالفرلة االولىكشف أرلام الجلوس وأسماء الط
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  دمحم احمد محمود دمحم  0207 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

  (49  ) 

 الدور الثالث  

 ( 0 مدرج )
 كود رلم 
  (222) 

 

 دمحم احمد يوسف احمد  0208 0
 دمحم احمد يوسف الدهشان  0209 2
 دمحم اسامة فتحى عبد الممصود  0222 4
 دمحم اسامة دمحم ابراهيم ابو عرب  0222 0
 دمحم اسامه دمحم دمحم الصباغ 0220 2
 دمحم اسالم دمحم عبد البديع  0222 7
 اعيل اسماعيل فارس دمحم دمحم اسم 0224 8
 دمحم اشرف السيد دمحم عيد  0220 9

 دمحم اشرف حسين مدبولى  0222 22
 دمحم اشرف ذكى زهرة  0227 22
 دمحم اشرف رزق صمر  0228 20
 دمحم اشرف عبد الغنى ابراهيم  0229 22
 دمحم اشرف دمحم رمضان  0272 24
 ى دمحم السعيد دمحم سعيد عل 0272 20
 دمحم السيد احمد عبد الحميد  0270 22
 دمحم السيد سعيد شديد جعفر  0272 27
 دمحم السيد حسانين ابو سماية 0274 28
 دمحم السيد عبد المرضى سليمان  0270 29
 دمحم السيد دمحم جودة راضى  0272 02
 دمحم السيد دمحم متولى  0277 02
 لظاهر خفاجىدمحم امجد دمحم عبد ا 0278 00
 دمحم ايمن السعيد دمحم  0279 02
 دمحم ايمن السيد صابر  0282 04
 دمحم ايمن عبد الفتاح جوده 0282 00
 دمحم ايمن دمحم دمحم المكى  0280 02
 دمحم ايهاب مسعد دمحم  السايس 0282 07
 دمحم بدوى دمحم على دمحم 0284 08
 دمحم بيومى دمحم مرسى  0280 09
 دمحم ثروت فهمى عبد المنعم 0282 22
 دمحم ثروت دمحمى عكاشة  0287 22
 دمحم جمال احمد على  0288 20
 دمحم جمال عبد الرؤوف ابراهيم  0289 22
 دمحم جمال عمر صالح  0292 24
 دمحم جميل سعيد نصار  0292 20

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 هم دخول امتحانات دور يناير ومايو وممرر علي    م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  دمحم حازم رمضان عصر 0290 2
 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

  (02  ) 

 الدور الثالث  
 

 فى الطرلة

 
 
 

 
 
 

 دمحم حسام الدين سيد زايد عبده 0292 0
 دمحم حسن احمد شعبان  0294 2
 السيد حسن الصواف  دمحم حسن 0290 4
 دمحم حسن السيد رجب  0292 0
 دمحم حسن حسن ابراهيم  0297 2
 دمحم حسن عبد الكريم عبد التجلى  0298 7
 دمحم حسن محمود دمحم  0299 8
 دمحم حسن مختار امام دمحم  0222 9

 دمحم حسنى خلف دمحم خلف 0222 22
 دمحم حسين الشاذلى دمحم  0220 22
 دمحم حمدى عبد الحميد النادى على  0222 20
 دمحم خالد ابراهيم عبد الحك  0224 22
 دمحم خالد احمد دمحم سليمان  0220 24
 دمحم خالد سليمان سليمان عزب  0222 20
 دمحم خالد عبد الفتاح عبد الوهاب  0227 22
 دمحم خالد ماهر صابر حسن  0228 27
 عبدالعزيز دمحم خالد دمحم 0229 28
 دمحم خالد دمحم فريد  0222 29
 دمحم خالد دمحم دمحم شعير  0222 02
 دمحم رجب عبد الحكم نور  0220 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  ا حسين بسيسى دمحم رض 0222 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

  (02  ) 

 الدور الثالث  

 فى الطرلة

 

 دمحم رضا عبد العزيز على احمد  0224 0
 دمحم رضا دمحم احمد اسماعيل  0220 2
 دمحم رضا دمحم صالح ذكى  0222 4
 دمحم رضا دمحم عواد البنا  0227 0
  دمحم رضا دمحم كمال دمحم 0228 2
 دمحم رفعت احمد محمود  0229 7
 دمحم زكريا سلمان جمعه 0202 8
 دمحم سابك عبد هللا سابك 0202 9

 دمحم سامح دمحم سامى  0200 22
 دمحم سعد ابراهيم على  0202 22
 دمحم سعيد السيد على  0204 20
 دمحم سعيد عبد السميع عبد الصمد  0200 22
 ى يوسفدمحم سعيد دمحم 0202 24
 دمحم سليمان فاروق عبد العليم  1212 20

 دمحم سمير حسانين دمحم  0208 22
 دمحم سيد دمحم دمحم  0209 27
 دمحم شافعى على احمد  0222 28
 دمحم شاكر جودة عبد العليم  0222 29
 دمحم شحته امين عبد اللطيف  0220 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  دمحم شحته دمحم دمحم عيد لايد 0222 2
 
 

 
 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (00  ) 

 الدور الثالث  

 

 فى الطرلة

 

 دمحم شريف بحيرىسالم 0224 0
 دهدمحم شعبان على دمحم عب 0220 2
 دمحم شعبان دمحم كامل احمد ابو باشا  0222 4
 دمحم صبرى سعيد دمحم عفيفى  0227 0
 دمحم صفوت امين االكشر  0228 2
 دمحم صالح محمود حسين سيد احمد  0229 7
 دمحم ضياء الدين عبد العظيم احمد  0242 8
 دمحم طارق عبد هللا ابراهيم دمحم  0242 9

 ارق دمحم دمحم عبد الديم دمحم ط 0240 22
 دمحم طاهر دمحم عواد الشاعر  0242 22

حول الى الكلية الحربية  بتاريخ  دمحم طلعت جمال محمود  0244 20
22/42/0202 

  دمحم عادل ابراهيم ابراهيم دمحم رزق 0240 22

 دمحم عادل السيد سيد احمد سالم 0242 24
 عطيهدمحم عادل سيد عبد العزيز  0247 20
 دمحم عادل عبد الفتاح عبد المعبود  0248 22
 دمحم عادل دمحم يوسف  0249 27
 دمحم عادل محمود بيومى الدهشان 0202 28
 دمحم عارف لطفى عيد المرم  0202 29
 دمحم عاطف السيد صابر  0200 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 حانات دور يناير ومايو وممرر عليهم دخول امت    م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  دمحم عاطف سعد على  0202 2
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

  (02  ) 

 الدور الثالث  
 

 

 فى الطرلة

 
 

 دمحم عاطف عبد النبى على السيد  0204 0
 دمحم عايد مهدى دسولى عوض 0200 2
 ونس عبد البالى دمحم عبد البالى ي 0202 4
 دمحم عبد الحميد عبد الدايم  0207 0
 دمحم عبد الخالك عربى حسن 0208 2
 دمحم عبد الرازق عبد العاطى عبد العزيز 0209 7
 دمحم عبد الرحيم عبد الرحيم ابراهيم  0222 8
 دمحم عبد الرؤف معروف على  0222 9

 دمحم عبد العزيز دمحم ابو النجا  0220 22
 دمحم عبد المادر عبد الرازق عبد المادر 0222 22
 دمحم عبد الكريم دمحم دمحم  0224 20
 دمحم عبد هللا ابراهيم ابراهيم  0220 22
 دمحم عبد المعبود رجب عبد المعبود  0222 24
 دمحم عبد الممصود جمال الدين  0227 20
 دمحم عبد المنعم دمحم الهادى  0228 22
 دمحم عبد الناصر عبد المنعم خطاب  0229 27
 دمحم عبد الناصر دمحم ابراهيم  0272 28
 دمحم عبد الناصر محمود حسنين  0272 29
 دمحم عزت سعيد حسين داردر  0270 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  الســـــــــما رلم الجلوس  م

  دمحم عصام ابراهيم صادق 0272 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (04  ) 

 الدور الثالث  

 فى الطرلة

 

 دمحم عصام اسماعيل دمحم صالح  0274 0
 دمحم عصام السيد ذكر 0270 2
 دمحم عصام دمحم سيد احمد  0272 4
 ى دمحم عصام دمحم عبد الهاد 0277 0
 دمحم عطية عبد الجواد شحاته  0278 2
 دمحم عالء الدين احمد الصادق ناجى  0279 7
 دمحم عالء دمحم حسن  0282 8
 دمحم على عبد الحميد مصطفى خفاجى 0282 9

 دمحم على دمحم زهره 0280 22
 دمحم عماد الدين رشاد عبد الحميد 0282 22
                       دمحم عماد على دمحم 0284 20
 الغى       دمحم عماد على دمحم الشنتناوى 0280 22

  دمحم فاير شاكر السيد  0282 24

 دمحم فتحى محروس عبد الفتاح  0287 20
 دمحم كمال الدين دمحم فاروق جاد عيد  0288 22
 دمحم كمال دمحم عبد الخالك  0289 27
 دمحم كمال دمحم على مسعود  0292 28
 دمحم كمال نور على  0292 29
 دمحم متولى ابراهيم دمحم 0290 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  دمحم مجدى دمحم دمحم عسكر 0292 2
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (00  )  

 الدور الرابع 
 

 
 

 (  2مدرج رلم ) 
 (422كود رلم ) 

 

 دمحم مجدى منصور ابراهيم  0294 0
 دمحم دمحم رضا عبد المنعم عثمان  0290 2
 دمحم محمود اسماعيل ابو غريبة  0292 4
 دمحم محمود اسماعيل فرج  0297 0
 دمحم محمود عاطف محمود عثمان  0298 2
  محمود عمر دمحم دمحم 0299 7
 دمحم محمود غريب محمود  0022 8
 دمحم محمود فتحى على شحاتهة  0022 9

 دمحم محمود محمود احمد البهوتى  0020 22
 دمحم محمود موسى السيد موسى 0022 22
 دمحم محى الدين شكرى على  0024 20
 دمحم محى حسنى عبد المجيد  0020 22
 عبد المنعم دمحم عبده دمحم مختار 0022 24
 دمحم مخلص كمال الدين دمحم عبد الهادى  0027 20
 دمحم مدحت فتحى غنيم  0028 22
 دمحم مصطفى حميدة دمحم  0029 27
 دمحم مصطفى سعد دمحم  0022 28
 دمحم مصطفى على دمحم ابوعز 0022 29
 دمحم مصطفى دمحم السيد احمد   0020 02

 



                                                                                                                             ربية الرياضيةكلية الت   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  دمحم مصطفى دمحم عبده  0022 2
 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (02  )  
 الدور الرابع 

 

 ( 2مدرج رلم ) 
 كود رلم  

 (422) 

 
 
 
 

  عبد الغفار دمحم ممدوح دمحم 0024 0
 دمحم نادر دمحم  منتصر دمحم  0020 2
 دمحم ناصر ابو الغيط على  0022 4
 دمحم نصر عليوه دمحم  0027 0
 دمحم نصيف السيد دمحم على  0028 2
 دمحم هادى دمحم عبد العليم  0029 7
 دمحم هشام على دمحم  0002 8
 دمحم هشام دمحم هاشم 0002 9

 دمحم هشام محمود دمحم البنا  0000 22
 دمحم هيثم دمحم حسن حسن  0002 22
 دمحم وائل عبد الحميد على  0004 20
 دمحم وائل فتح هللا طه  0000 22
 دمحم وائل مصطفى فرحات  0002 24
 دمحم وجيه السيد محمود عيسى 0007 20
 دمحم وليد عبد الفتاح دمحم  0008 22
 ر دمحم دمحم ابرهيم دمحم ياس 0009 27
 دمحم ياسر يوسف دمحم يوسف حجاج 0022 28
 دمحم يحى دمحم شعبان 0022 29
 دمحم يوسف عيد دمحم سعد  0020 02
  محمود احمد جالل احمد  0022 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم لوس رلم الج م

  محمود احمد حسنين دمحم حسنين  0024 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (07  )  

 الدور الرابع 

 ( 2مدرج رلم ) 
 كود رلم 
  (422) 

 

 محمود احمد شبل توفيك  0020 0
 محمود احمد عبد المنعم عبد اللطيف  0022 2
 حمد عويس محمود احمد عويس ا 0027 4
 محمود احمد دمحم احمد ابو ستيت  0028 0
 محمود احمد دمحم مختار  0029 2
 محمود احمد محمود تهامى  0042 7
 محمود احمد محمود عبد الحميد  0042 8
 محمود احمد محمود كمال  0040 9

 محمود اسامة محمود عبد هللا دراز  0042 22
 تاح بكير محمود اشرف عبد الف 0044 22
 محمود اشرف على الجيوشى    0040 20
 محمود اشرف محمود ابو زيد حميده  0042 22
 محمود اكرامى عبد المادر حامد  0047 24
 محمود الجيوشى عبد الفتاح عبد الحى 0048 20
 محمود السيد عبد البارى جاد عصر  0049 22
 محمود السيد دمحم الهادى ابراهيم  0002 27
 محمود السيد محمود الكشن  0002 28
 محمود ايمن عبد المؤمن غالى  0000 29
 محمود جمال احمد حسن عبد الرحمن  0002 02
 محمود حسن محمود عرفه  0004 02
 محمود حمدى سيد عبد العزيز  0000 00
 محمود خاطر رزق عبد الحميد  0002 02
 ود على محمود خالد عبد الموى محم 0007 04
 محمود خيرى على عثمان  0008 00
 محمود سامى عبد الحليم بيومى  0009 02
 محمود سعد امام محمود باشه 0022 07
 محمود سالمه دمحم سالمه  0022 08
 محمود سمير دمحم حسن  0020 09
 محمود سمير دمحم عبد الفتاح على  0022 22
 محمود سمير محمود دمحم  0024 22
 محمود صبحى السيد حسين يوسف  0020 20
 محمود صبرى احمد وهبه  0022 22
 محمود صالح الدين عبده  0027 24
 محمود طارق عبد المحسن برهومة 0028 20

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  ـــماالســــــ رلم الجلوس  م

  محمود طه حسين دمحم  0029 2
 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

  (08  ) 

 الدور الرابع  

 
 

 صالة تدريب 
 كود رلم  
  (420) 

 

 محمود عادل محمود السيد 0072 0
 محمود عادل مغاورى بحيرى عبده  0072 2

 محمود عاطف دمحم محمود دمحم 0070 4

 العزيز لطفى عبد العزيز محمود عبد  0072 0

 محمود عبد الغفار عبد هللا ابراهيم شعيب  0074 2

 محمود عبد الكريم شولى دمحم  0070 7

 محمود عبد الهادى مرسى عبد الهادى  0072 8

 محمود عصام احمد احمد 0077 9

 محمود عصام السيد عيد احمد  0078 22

 محمود عماد محمود زايد  0079 22

 محمود عماد محمود عبد الوهاب 0082 20

 محمود محروس دمحم شرف الدين  0082 22

 محمود دمحم ابراهيم دمحم على  0080 24

 محمود دمحم احمد عبد الفتاح دويدار  0082 20

 محمود دمحم السيد سالم  0084 22

 محمود دمحم حسن محمود حماده 0080 27

 اهيممحمود دمحم زاهى ابر 0082 28

 محمود دمحم سيد فرج امام  0087 29

 محمود دمحم عبد المادر حسنين  0088 02

  محمود دمحم على احمد على  2289 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  دمحم دمحم دمحم على شاهين محمود 2290 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم 

  (09  ) 

 الدور الرابع  

 صالة تدريب 
 كود رلم  
  (420) 

 

 محمود دمحم محمود احمد رزق 2291 0
 محمود دمحم محمود توفيك احمد لاسم  2292 2
 محمود دمحم محمود حسن هالل 2293 4
 الرازق  محمود دمحم محمود عبد 2294 0
 محمود ممدوح عبد الفتاح احمد سليمان  2295 2
 محمود ناجى صابر احمد  2296 7
 محمود ناصر محمود احمد سليمان  2297 8
 محمود والء محمود دمحم  2298 9

 محمود وليد محمود دسولى  2299 22
 مرسى ناصر محمود شحات عبد ربه  2300 22
 براهيم الطنطاوى مروان احمد على ا 2301 20

 مروان دمحم عبد الرحيم عبده 2302 22

 مروان دمحم عبد هللا عبد الحميد صالح 2303 24

 مروان ياسر حمدى عبد العزيز 2304 20

 مسعد اسالم السيد احمد يوسف 2305 22

 مصطفى ابراهيم عبد هللا ابراهيم  2306 27

 مصطفى ابراهيم مرعى ناصف  2307 28

 مصطفى احمد طه احمد السيد االعرج 2308 29

 مصطفى اسامه جوده ابراهيم  2309 02

 مصطفى اشرف عبد العزيز على  2310 02

 مصطفى السيد عبد التواب حسينى  2311 00

 مصطفى السيد عبد الفتاح فوده 2312 02

 مصطفى ايهاب نور الدين عبد الحميد  2313 04

 ور عليوهمصطفى جمال منص 2314 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  ولىكشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة اال
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  مصطفى حسن عبد الخالك شحاته  2315 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (22  ) 

 الدور الرابع  

صالة تدريب   
 كود رلم

  (420) 

 

 مصطفى خالد امين على شاهين  2316 0

 مصطفى خالد عواد عيد دمحم  2317 2

 مصطفى خالد عيد سعد  2318 4

 مصطفى خالد دمحم الجزار  2319 0

 مصطفى خالد دمحم السيد عبد العزيز  2320 2

 مصطفى خالد مصطفى خلف سليمان  2321 7

 مصطفى سعيد صبحى السيد  2322 8

 مصطفى صابر حسن حسن شيب  2323 9

 مصطفى صبحى فتحى رزق  2324 22

 مصطفى طارق الدسولى حامد  2325 22

 مصطفى طه حسين مصطفى  2326 20

 مصطفى عبد الغفار مصطفى عبد الغفار مصطفى  2327 22

 مصطفى عبد الواحد فوزى الجندى  2328 24

 مصطفى عصام حسين السيد دنانة 2329 20

 مصطفى فتحى دمحم عبد الحميد 2330 22

 مصطفى دمحم السيد عبد الرحمن سالمة  2331 27

 مصطفى دمحم عادل دمحمى  2332 28

 مصطفى دمحم عبد الفتاح احمد  2333 29

 مصطفى دمحم عبد المنصف رفاعى  2334 02

 مصطفى دمحم فؤاد العطار  2335 02

 رجب  مصطفى محمود ابو الفتوح 2336 00

 مصطفى محمود السيد البهات 2337 02

 مصطفى محمود عبد الحليم الوردانى  2338 04

 مصطفى محمود غالب جوده 2339 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  فى محمود فارس صادقمصط 2340 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (22  )  

 الدور الرابع 

 صالة تدريب   
 كود رلم 

 (420) 

 

 مصطفى محمود دمحم السيد عبيد  2341 0

 مصطفى ممدوح محمود ابراهيم 2342 2

 مصطفى ناصف ناجى احمد 2343 4

 مصطفى نبيه عطيه سلطان  2344 0

 نصر دمحم احمد ابراهيم  مصطفى 2345 2

 مصطفى وحيد السيد عبد الفتاح  2346 7

 مصطفى ياسر محمود حسن  2347 8

 مصطفى يسرى امين العجمى  2348 9

 مصطفى يوسف محمود حسن شبانه  2349 22

 معاذ عمرو رمضان سعيد الشنوانى  0202 22

 معاذ دمحم احمد دمحم احمد  2351 20

 دمحم دمحم الشحات معاذ  2352 22

 معتز رضا عبد المجيد دمحم   2353 24

 معتز دمحم عبد الممصود سالم سويلم  2354 20

 مفرح ماهر مفرح حسن  2355 22

 ممدوح دمحم ممدوح سليمان  2356 27

 ممدوح دمحم منير ابراهيم حجازى  2357 28

 منير مكرم فؤاد توفيك سليمان  2358 29

 اب حسين احمد السيد مه 2359 02

 مهاب سعيد حسين السيد  2360 02

 مؤمن حجاج محمود دمحم على 2361 00

 مؤمن عادل عبد المؤمن عثمان  2362 02

 مؤمن عبد السالم عبد المعبود  2363 04

 مؤمن محسن غانم احمد  2364 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 خول امتحانات دور يناير ومايو وممرر عليهم د    م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  مؤمن دمحم لبيب حسن  2365 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (20  ) 

 الدور الرابع  

صالة تدريب   
 كود رلم

 
  (420) 

 

 مؤمن ياسر عبد الستار عز الدين  2366 0

 طاننادر حسام عطيه عفيفى سل 2367 2

 ناصر دمحم عبد النبى دمحم  2368 4

 نوح عالء نوح ابو المعاطى علوه 2369 0

 نور الدين احمد دمحم مصلحى  2370 2

 هادى محمود عبد الهادى احمد  2371 7

 هشام احمد يحيى لطفى خطاب  2372 8

 وليد رضا كامل وهيبى  2373 9

 ياسر باسم عبد المنعم على 2374 22

 ياسر عبد الناصر سيد على  2375 22

 ياسر عماد الدين دمحم سعيد  2376 20

 ياسر عمار عبد البالى يوسف 2377 22

 ياسر دمحم حامد عبد الرؤف 2378 24

 ياسر مصطفى السيد اسماعيل  2379 20

 يحيى ايمن امام السيد  2380 22

 يحيى سعيد شولى دمحم حميد 2381 27

 سليمان دمحم ابراهيم يحيى  2382 28

 يحيى عالء يحيى عواد حسن  2383 29

 يسرى عبد الظاهر عبد الغنى عبد الظاهر  2384 02

 يوسف ابراهيم مجاهد الخصوصى  2385 02

 يوسف احمد ابو طالب دمحم  2386 00

 يوسف احمد جالل محمود 2387 02

 يوسف احمد عطيه على عمر 2388 04

 احمد عبد المجيد احمد يوسف  2389 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  ن بالفرلة االولىكشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدي
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  يوسف اسامة فتحى عبد هللا  2390 2
 
 

 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (22  )  

 الدور الرابع 

صالة تدريب   
 كود رلم 

 (420) 

 

 يوسف اسالم عبد الرؤف عبد العظيم 0292 0

 يوسف اشرف مسعود احمد  0290 2

 يوسف حسن دمحم احمد يونس  0292 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             يوسف خالد احمد احمد بدوى                                                                                                      0294 0

 يوسف طارق فؤاد على  0290 2

 يوسف عاطف عطيه دمحم عطيه 0292 7

 شينيوسف عبد الكريم حسان عللى ال 0297 8

 يوسف على فتحى على غزال 0298 9

 يوسف عماد عبد الفتاح عطيه  0299 22

 يوسف دمحم احمد ذكى  0422 22

 يوسف دمحم رضا مسعد عبد الحكيم  0422 20

 يوسف دمحم رفعت عبد السميع  0420 22

 يوسف دمحم عبد هللا احمد  0422 24

 يوسف دمحم عربى دمحم دمحم  0424 20

 يوسف دمحم فاروق دمحم سالم  0420 22

 يوسف دمحم دمحم على  0422 27

 يوسف محمود دمحم سند 0427 28

 يوسف مدبولى يوسف مدبولى 0428 29

 يوسف وليد وجدى سالم 0429 02

 يوسف ياسر دمحم ابو طالب دمحم  0422 02

 دمحم هانى دمحم عبد الحميد  0422 00

 حمد دمحم على زغارىاحمد حسام ا 0420 02

 سمير حسام الدين سمير جاهين  0422 04

 عبد الرحمن جمال سعيد محمود عطيه 0424 00

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشف أرلام الجلوس وأسماء الطالب المميدين بالفرلة االولى
 وممرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     م0202/0202فى العام الجامعى 

 مالحظات  االســـــــــم رلم الجلوس  م

  د عبد الفتاح عبد الفتاح عصام السي 0420 2
 
 

 لجنـــــــــــــة رلــــــم

   (24  )  

 الدور الرابع 

 

صالة تدريب   
 (420كود رلم ) 

 
 

 الغـــــــــــــــــــــــــى 0422 0

 دمحم كمال الدين احمد عبد الكريم  0427 2

 دمحم وليد رمضان شريف  0428 4

 توفيك ايمن توفيك فرج  0429 0
 سعيد ابو سريع ابراهيم على  زياد 0402 2
 دمحم احمد عطيه محروس 0402 7

 عبد العليم ياسر صالح الدين عبد العزيز  0400 8

 احمد بدران احمد دمحم رزق  0402 9

 كريم اشرف دمحم دمحم فرج 0404 22

 مصطفى عبد الحميد شلبى 0400 22
20   

22   

24   
20   
22   
27   
28   
29   
02   
02   
00   
02   
04   
00   
    

 
 



  
 


