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 (1)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
 مايودور   مصريين()رياضة مدرسية  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  ابراهٌم احمد عبد الحكٌم عبد العزٌز 4001 1
 

 (1لجنة رقم )
صالة تدريب الدور 

 115االول 
 

 ابراهٌم بدوي ابراهٌم بدوي دمحم ناص 4002 2

 ابراهٌم سامى على ٌوسف  4003 3

 احمد اٌهاب دمحم صالح 4004 4

 احمد حماده دمحم على  4005 5

 احمد حمدى مصطفى الشحات 4006 6

 احمد جمال عبد الفتاح متولى 4007 7

 احمد زكرٌا نجٌب حموده 4008 8

 د ابراهٌم عفٌفى ربعهٌاحمد سع 4009 9

 احمد سعد مراد السٌد 4010 10

 احمد سٌد دمحم محمود عوضٌن 4011 11

 احمد صبحى ابراهٌم عطٌه ابراهٌم  4012 12

 فاروق دمحم احمد صلٌح  4013 13

 احمد طارق سلٌم عبد الحمٌد الخٌاط 4014 14

 احمد عادل حسن شعالن 4015 15

 احمد مجدى عبد المادر المهدى 4016 16

 الغى 4017 17

 احمد دمحم عبد الجلٌل دمحم 4018 18

 احمد دمحم جمال الدٌن شحاته  4019 19

  احمد دمحم سٌد دمحم عبد المؤمن 4020 20

  احمد دمحم عبد الرؤف ابراهٌم ٌوسف عامر 4021 21

  احمد محمود عبد الهادى احمد سعودى 4022 22

  احمد مصطفى احمد عبده 4023 23

  احمد مهران ابراهٌم عواد  4024 24

  اسالم خالد السٌد محجوب  4025 25
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 (3)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
  مايو)رياضة مدرسية (مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  مٌد عبد الرحٌم عبد الحمٌداسالم عبد الح 4026 1
 

 (3لجنة رقم )
صالة تدريب الدور 

 115االول 
 

 اسالم عبد الهادى جوده عبد الهادى 4027 2

 اسالم غنٌم عبد الحلٌم غنٌم 4028 3

 اسالم دمحم طه محمود طه  4029 4

 السٌد عصام السٌد عبد العزٌز 4030 5

 السٌد ماهر السٌد دمحم دمحم  4031 6

 السٌد دمحم مصطفى دمحم السٌد  4032 7

 امٌر فاٌز دمحم عثمان 4033 8

 بٌتر مشرلى فهمى سلٌمان  4034 9

 توفٌك جمال فتحى توفٌك 4035 10

 حسام رزق جالل حسٌن  4036 11

 حسام ٌسرى ابو المعاطى عبده  4037 12

 حماده احمد عبد المنعم حسنٌن دمحم 4038 13

 عبد الفتاح جوده ابراهٌم خالد  4039 14

 سعٌد عبد هللا عبد المحٌى دمحم  4040 15

 سمٌر ٌاسر حمدٌن دمحم عماره 4041 16

 شرٌف اشرف شحاته عبد السالم  4042 17

 شرٌف دمحم دمحمى محمود  4043 18

 صبحى ناصر حسٌن دمحم 4044 19

 صالح الدٌن كمال حسن حسن  4045 20

   عبد الفتاح دمحم البمبى                                                 طارق دمحم 4046 21

  عبد الحلٌم منصور عبد الحلٌم ابراهٌم  4047 22

  عبد الرحمن مختار دمحم محمود علً 4048 23

  عبد الرحمن هشام عبد الرحمن ابوالعالمٌن 4049 24

  عبد السالم رافت عبد السالم السٌد  4050 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (11)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
  مايوسية (مصريين  دور )رياضة مدر  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

 عبد السالم سمٌر عبد السالم  4051 1
 
 

 (11لجنة رقم )
صالة تدريب الدور 

 114االول
 

 عبد الفتاح حمدي محمود عفٌفً 4052 2

 عبد هللا دمحم بدوى اسماعٌل 4053 3

 عبد الواحد اسماعٌل عبد الواحد دمحم 4054 4

 د المحسن دمحم عبد المنعمعب 4055 5

 عبد المعطى عزت عبد المعطى سالم 4056 6

 عزت انور عزت دمحم عبد الرحمن  4057 7

 عزت ممدوح عزت الطوخى  4058 8

 عصام الدٌن جمال دمحم مهدى 4059 9

 على خالد سعٌد النبى ابراهٌم صٌام  4060 10

 عماد منٌر حلمى عبد العلٌم  4061 11

 عمر حسٌن شبل دعبس  4062 12

 عمر عبد الهادى دمحم عطٌه 4063 13

 فاضل طارق فاضل 4064 14

 فتحى السٌد محمود معوض 4065 15

 فهمى عالء عبد الممصود شلبى  4066 16

 كامل حسن كامل حسن محمود  4067 17

 ماهر الدسولى صبحى عبد المنعم    4068 18

 ز متولى صابر متولى عبد العزٌ 4069 19

 دمحم احمد السٌد احمد 4070 20

  دمحم احمد ابو سرٌع ابراهٌم  4071 21

  دمحم احمد عبد الحمٌد دمحم عبده  4072 22

  دمحم احمد عبد العاطى احمد ٌوسف  4073 23

  دمحم احمد حسن على 4074 24

  دمحم احمد عبد الصادق امام ابراهٌم 4075 25
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 (13)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
  مايو)رياضة مدرسية (مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

 دمحم اشرف دمحم المهدى  4076 1
 
 

 (13لجنة رقم )
صالة تدريب الدور 

 114االول
 

 دمحم اشرف دمحم رمضان  4077 2

 دمحم انور عبد الفتاح خلٌل 4078 3

 دمحم تامر دمحم اسماعٌل الجزار 4079 4

 دمحم حسٌن حسن غرٌب 4080 5

 س عالمدمحم خالد محرو 4081 6

 دمحم رافت عبد الحمٌد معروف 4082 7

 دمحم سامح دمحم دمحم عبد العال 4083 8

 دمحم سمٌر اسماعٌل دمحم عبد الرحمن 4084 9

 دمحم سٌد على ابراهٌم 4085 10

 دمحم صابر سٌد محمود 4086 11

 دمحم صبٌح محمود حسن صبٌح 4087 12

 ن      دمحم صالح عبد الغنى سلٌما 4088 13

 دمحم عادل ابراهٌم حسن دمحم 4089 14

 دمحم عادل عبد الرحمن عفٌفى 4090 15

 دمحم عاطف الطوخى عبد العزٌز 4091 16

 دمحم عبد الحفٌظ السٌد حسن 4092 17

 دمحم عبد العزٌز عبد الخالك دمحم اسماعٌل 4093 18

 دمحم على سعٌد على لاعود 4094 19

 لى فكرى نصردمحم ع 4095 20

  دمحم عواد كامل غانم 4096 21

  دمحم عصام المجدى دمحم حجازى 4097 22

  دمحم عصام دمحم عبد العظٌم         4098 23

  دمحم فاروق السٌد عبد الفتاح 4099 24

  دمحم فؤاد أحمد ابراهٌم 4100 25
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 (6)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201مستجدون ( فى العام الجامعى  ) الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
 وافدين           مايو)رياضة مدرسية (مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  جراح سعدون سعٌدان عاصى 4560 1
 

 (6لجنة رقم )
 الدور االول
 106كود  قاعة تدريس

 جبر حسن جبر محمود ابراهٌم 4561 2

 ىحمود غازى حمود الشمر 4562 3

 خالد عبد هللا خالد المطٌرى 4563 4

 رجعان دمحم رجعان الخالدى  4564 5

 رشٌد عرٌمان رشٌد على العرٌمان  4565 6

 سالم جار هللا ٌاسٌن المطٌرى  4566 7

 سالم ناصر عبدهللا سالم عبدهللا العجمى  4567 8

 )غٌر مكتمل(سعد احمد سعد بانى سعد العدوانى 4568 9

 سعود مشعل عبد العزٌز الكوح 4569 10

 سعود مفرح سعود العنزى 4570 11

 عبدالرحمن فهد دمحم فالح المطٌرى  4571 12

 عبد الرحمن لبالن دمحم صالح العازمى 4572 13

 عبد الرحمن مبارن جابر المطٌرى 4573 14

 عبدهللا عماب حماد العتٌبى  4574 15

 العازمىعلى مسلم على عاٌد  4575 16

 عماد عٌاد فراج مناحى العنزى  4576 17

 عمر بدر شرٌد بخٌتان  4577 18

 عمر عبدهللا عمر فواز ناجع المطٌرى  4578 19

 عمر ناصر فهد المطٌرى 4579 20

  غازى فهد غازى جاسى العازمى   4580 21
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 (7)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى   الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
 وافدين      مايو)رياضة مدرسية (مصريين  دور  

 تمالحظا االسم رلم الجلوس م

  فالح حمدان فالح الهاجرى  4581 1
 

 (7لجنة رقم )
 الدور االول
 (107كود ) قاعة تدريس

 فراس زٌد حى مهلهل المرى  4582 2

 فرح منجوت فرح سالم 4583 3

 مبارن راشد مبارن راشد الزٌد 4584 4

 مبارن فالح حمود مفرح العازمى  4585 5

 دمحم جابر موحان وٌدان عباس 4586 6

 دمحم حامد فالح دمحم الزومان العازمى 4587 7

 دمحم سامى دمحم احمد الصالح 4588 8

 دمحم صوٌلح دمحم رغٌان العازمى  4589 9

 دمحم عبدالعزٌز مهدى العتٌبى  4590 10

 محمود عٌسى محمود احمد ربٌع دروٌش  4591 11

 مرزوق مبارن عٌد مبارن العازمى  4592 12

 سفر جمعه فهد حسن العجمى م 4593 13

 مشعل فهد عبدى سعد هجٌج الرشٌدى 4594 14

 )غٌر مكتمل( ناصر منصور رسمان منصور نصار 4595 15

 ٌوسف صبحى فرحان عوض 4596 16

 فٌصل عماش براز ثامر مسعود 4597 17

 + البالون لالعادة      
 حمد على حمد حمد الهاشمى 4600 1
  بانى البانى سالم دمحم 4601 2
  سعد نشمى غازى فهد الشمري 4602 3

  سلٌمان فٌصل الجالوى 4603 4

  عبدالرحمن راشد كرٌم شمشول 4604 5
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 (15)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
 مايو)رياضة مدرسية (مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  دمحم كامل احمد احمد 4101 1
  دمحم ماهر عبد العزٌز دٌاب 4102 2

 
 (15لجنة رقم )

الدور  صالة تدريب
 114االول 

 دمحم محسن حلمى بدوى 4103 3

 دمحم دمحم حسنى منتصر 4104 4

  دمحم دمحمى حامد دمحم 4105 5

 دمحم ممدوح مصطفى دمحم 4106 6

 دمحم هشام مامون دمحم مصطفى 4107 7

 دمحم ممدوح هاشم عبد المعطى ابو رٌه 4108 8

 محمود ابراهٌم حسن عٌاد  4109 9

 محمود احمد عبد المنعم حسٌن  4110 10

 محمود احمد دمحم احمد الشافعى 4111 11

 محمود اسالم محمود عبد الممصود 4112 12

 محمود السٌد دسولى احمد 4113 13

 محمود بدر ابراهٌم ابراهٌم   4114 14

 محمود جمال محمود سلٌم 4115 15

 محمود حلمى السٌد على  4116 16

 محمود حماده دمحم حسن عالم  4117 17

 محمود خالد دمحم عبد الوهاب  4118 18

 محمود خالد محمود السٌد 4119 19

 محمود عبد الغنى مصطفى دبور 4120 20

 محمود رضا عبد الحمٌد عباس  4121 21

  محمود زكرٌا السٌد دمحم ابراهٌم 4122 22

  محمود طارق السٌد عبد الجواد  4123 23
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  محمود طارق حسن دمحم  4124 24

  محمود طلبه عرفه على على سعٌد  4125 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (16)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
  مايو(مصريين  دور رياضة مدرسية) 

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  محمود عاطف جوده دمحم 4126 1
 

 (16لجنة رقم )
صالة تدريب الدور 

 114االول 

 محمود دمحم عبد الفتاح دمحم   4127 2

 ٌدمحمود دمحم عماد عبد المنعم الس 4128 3

 محمود دمحم مصلحى دمحم احمد اباظه 4129 4

 محمود مصبح شكرى نصار 4130 5

 محمود معتز عبد الوهاب دمحم 4131 6

 محمود وجٌه سوٌلم البطل  4132 7

 مصطفى احمد عبد العظٌم ابراهٌم  4133 8

 مصطفى السٌد على محمود 4134 9

 مصطفى حسن عبد السمٌع حسن عمر 4135 10

 مصطفى رمضان ابراهٌم صبٌح 4136 11

 مصطفى عبد الفتاح عبد العظٌم دمحم  4137 12

 مصطفى دمحم ابراهٌم الدسولى  4138 13

 مصطفى دمحم طه مرعى  4139 14

 مصطفى محمود بكر دمحم  4140 15

 مصطفى معتز عبد المجٌد حسن  4141 16

 مصطفى وجدى امٌن حسٌن  4142 17

 مصطفى السٌد لبٌب السٌد جالل 4143 18
 مصطفى مجال حممد إبراهيم السيد 4144 19

 مصطفى دمحم سعد عكاشة 4145 20
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 (8)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
 مايو)رياضة مدرسية(مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  معاذ طلعت جودة أمحد 4146 1
 منٌر السٌد دمحم دمحم عفٌفى  4147 2

 مهاب انور حسن حسن مرسى  4148 3

 مهاب خالد دمحم رشاد  4149 4

  نادر سالمه خٌري حسٌن 4150 5
 

 ( 8لجنة رقم )
 الدور االول 1مدرج 

 110كود               

 سٌد دمحم رضوانلهادى صالح ا 4151 6

 هانى اٌهاب السٌد دمحم عامر  4152 7

 هشام السٌد عباس السٌد عباس  4153 8

 لدابى  هشام دمحم احمد عبد العزٌز ا 4154 9

 ولٌد نجاح ابراهٌم عبد العظٌم 4155 10

 ٌوسف انس ٌوسف على الدٌب 4156 11

 ٌوسف سعٌد ابو النصر محمود  4157 12

 ٌوسف صبرى ٌوسف عبد الحلٌم فتٌح 4158 13

 ٌوسف عاشور منصور دمحم  4159 14

 دمحم احمد على احمد نصار )بالى اعادة( 4165 15
 )بالى اعادة(سن ناجى على دمحممحمود ح 4166 16

 )بالى من الخارج( احمد سمٌر عبد المحسن 4167 17
 )بالى من الخارج(محمود سعد احمد دمحم 4168 18
 )بالى من الخارج(محمود عنتر دمحم 4169 19

 )بالى من الخارج(مصطفى نشات فؤاد كورانى 4170 20
 
 
 
 



11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (23)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
 مايو(مصريين  دور ادارة رياضية) 

 مالحظات ماالس رلم الجلوس م

  ابانوب عاطف رٌاض جرجس 4175 1
  ابراهٌم عادل ابراهٌم حامد 4176 2

 
 (23لجنة رقم )

الدور  قاعة تدريس
 206كود   الثانى 

 

 ابراهٌم عبد المادرعبد الغنى خطاب 4177 3

 ابراهٌم عطوه على ابراهٌم 4178 4

 ابراهٌم محسن ابراهٌم دمحم متولى 4179 5

 ٌم دمحم ابراهٌم دمحم على ابراه 4180 6

 ابراهٌم دمحم طه احمد األعرج 4181 7

 احمد اسماعٌل عبد العزٌز احمد ملش 4182 8

 احمد اشرف عبد الفتاح دمحم احمد  4183 9

 احمد حسنى دمحم حسن 4184 10

 احمد حسٌن دمحم على النادى 4185 11

 احمد حمدى دمحم دمحم  4186 12

 سامى احمد عفٌفى احمد 4187 13

 احمد سعد خضر عبد العزٌز ابو العال 4188 14

 احمد سعٌد حلمى عبد العلٌم  4189 15

 احمد سمٌر السٌد دمحم حسن 4190 16

 احمد سالم سعٌد عبد هللا 4191 17

 احمد سٌد خلٌل ابراهٌم ابو طبل  4192 18

 احمد صابر ابوزٌد عٌد               4193 19

 احمد طلعت عبد العلٌم حسٌن 4194 20
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 (24)جلنة                                            

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201ى العام الجامعى ) مستجدون ( ف الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
  مايو)ادارة رياضية(مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  احمد عبد الواحد عبد الموجود بٌومى 4195 1
 احمد عالء الدٌن السٌد دمحم 4196 2

 احمد على عبد التواب على 4197 3

 احمد فتحى سلٌمان محمود  4198 4

 بد الوهاب احمد فتحى دمحم ع 4199 5

 احمد فوزى محمود اسماعٌل 4200 6

  احمد ماهر عبد الحمٌد السٌد 4201 7
 

 (24لجنة رقم )
الدور   قاعة تدريس  

 207كود  الثانى
 
 

 احمد متولى احمد سلٌمان              4202 8

 احمد مجدى احمد الرفاعى محمود  4203 9

 احمد مجدى بكرى الجمل  4204 10

 احمد دمحم الصغٌر سعد دمحم  4205 11

 احمد دمحم جودة الطوخى 4206 12

 احمد دمحم سعٌد دمحم طه 4207 13

 حمد دمحم السٌد ابوزٌدا 4208 14

 احمد دمحم عبد العزٌز ابراهٌم عطوه 4209 15

 احمد دمحم عطٌه اسماعٌل الشرلاوى 4210 16

 احمد محمود احمد عبد الخالك سلطان  4211 17

 احمد محمود عبد الحمٌد على 4212 18

 احمد محمود عبد هللا محمود  4213 19

 احمد محمود فتحى شانه 4214 20
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 (38)جلنة                                            

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
 )ادارة رياضية(مصريين  دور مايو  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  احمد مصطفى دمحم حسانى 4215 1
 (38لجنة رقم ) احمد ممدوح عبد العزٌز سلٌمان  4216 2

الدور تدريب     صالة
 213الثانى كود 

 احمد هشام احمد محمود متولى  4217 3

 احمد ولٌد دمحم عبد هللا العدل  4218 4

 احمد ٌسرى احمد شفٌك  4219 5

 ادهم دمحم زغلول عبد المنعم 4220 6

 اسالم احمد جمال الدٌن احمد 4221 7

 اسالم احمد دمحم كمال   4222 8

 الهادى الفرماوى اسالم السعٌد عبد 4223 9

 اسالم اٌمن دمحم عبد الفتاح 4224 10

 اسالم جمال سلٌمان طاحون 4225 11

 اسالم سعٌد عشماوى عٌد  4226 12

 اسالم دمحم رافت سلٌمان        4227 13

 اسماعٌل دمحم إسماعٌل الجوهري 4228 14

 اشرف كامل دمحم السٌد 4229 15

 جاد هللا امٌر حمدى السٌد 4230 16

 اٌمن اشرف دمحم ابراهٌم  4231 17

 الحسن السٌد ٌس عبد الوهاب 4232 18

 باسل طلعت دمحم محمود          4233 19
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 بالل رباح منجى حسان  4234 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (25)جلنة                                            

  
 ٌةكلٌة التربٌة الرٌاض

                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
  مايو)ادارة رياضية(مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  بٌجاد فتحً عبد الحلٌم محمود 4235 1
   على دمحم بدوىحاتم دمحم 4236 2

 
 (25لجنة رقم )

لجنة رقم قاعة تدريب    )
 211الدور الثانى كود 

 

 حسام سمٌر دمحم عطٌه 4237 3

 حسام عزت حسنى عواد  4238 4

 حسام محمود كمال فراج  4239 5

 حسن حمدى حسن حسن 4240 6

 حسن دمحم جمال دمحم على السٌد  4241 7

 سن حسن ٌاسر دمحم ح 4242 8

 حمدى عبد الحفٌظ  حمدى 4243 9

 خالد اشرف دمحم عبد الجلٌل 4244 10

 خالد رامى سابك لبٌب 4245 11

 خالد دمحم شعبان ٌونس 4246 12

 جمال ماهر عبد العزٌز دمحم 4247 13

 دٌفٌد محب مرٌد شفٌك 4248 14

 زٌاد دمحم السعٌد حمٌد 4249 15
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 (27)جلنة                                            

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
  مايو)ادارة رياضية(مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  سالمه انور سالمه ابراهٌم  4250 1
  الغى 4251 2

 
 (27لجنة رقم )

تدريب    الدور  صالة
 213الثانى كود 

 

 شرٌف هشام عبد الفتاح  4252 3

 ضٌاء الدٌن عبد النبى احمد الخولى      4253 4

 مد احمد نوبًطارق سٌد اح 4254 5

 طه دمحم دمحم المهدى 4255 6

 عبد الحمٌد عرفات عبد المنصف عوٌس  4256 7

 عبد الرحمن احمد عبد الرحمن احمد 4257 8

 عبد الرحمن طاهر دمحمى احمد 4258 9

 عبد الرحمن عماد دمحم دمحم 4259 10

 عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن على 4260 11

 حمن محمود رحمى عبد الرحمنعبد الر 4261 12

 عبد السمٌع السٌد عبد السمٌع جاد الحك 4262 13

 عبد العزٌز على عبد العزٌز حنفى  4263 14

 عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز احمد زهران  4264 15

 عادل شولى ابو الفتوح دمحم             4265 16
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 عبد الرحمن صبحى دمحم حسن الغول   4266 17
 عبد الرحمن مصطفى دمحم ٌونس  4267 18
 عبد الشافى طلعت عبد الشافى علٌمى دمحم 4268 19
 عبد العاطى حمدى عبد العاطى محمود 4269 20
 عبد العظٌم دمحم عبد العظٌم دمحم     4270 21
  عبد المجٌد جمال عبد المجٌد دمحم 4271 22

  على كمال عبادى صالح 4272 23

  عماد هشام دمحم عبد اللطٌف البعالوى 4273 24

  عبد الفتاح احمد دمحم دمحم رخا  4274 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (29)جلنة                                            

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةدٌن بالفرلة لطالب الممٌوأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
  مايو)ادارة رياضية(مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  عبد هللا حسن السٌد حسن على هنا  4275 1
 عبد هللا عبد البارى محمود 4276 2

 
 

 (29لجنة رقم )
تدريب    الدور  صالة

 213الثانى كود 
 

 بد هللا ماهر مفرح حسن ع 4277 3

 عبد هللا متولى عبد هللا دمحم 4278 4

 عبد هللا مسعد احمد سلٌمان 4279 5

 على عمر على دمحم  4280 6

 عبد المنعم السٌد عبد هللا محمود 4281 7

 عبد الهادى صبرى دمحم السعٌد 4282 8

  بو الخٌر دمحم السٌد دمحم       عالء ا 4283 9

 على دمحم على محمود 4284 10

 عمر عاطف عبد الرحمن عبد الرحمن 4285 11

 عمر عبد اللطٌف عبد السمٌع دمحم 4286 12

 عمر مصطفى حسن السٌد  4287 13

 عمرو غنٌمى السٌد غنٌمى  4288 14
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 عمرو مكاوى ثروت مكاوى 4289 15

             عمرو ناصر شحاته على 4290 16

 ى عبد الفتاح عبد هللا عبد الداٌمفتح 4291 17

 كرٌم رضا لاصد الكرٌم بٌومى 4292 18

 كرٌم عبد الحمٌد ٌوسف  4293 19

 كرٌم دمحم ابراهٌم توفٌك 4294 20

 مجدى دمحم ابراهٌم بٌومى            4295 21

  محب دمحم صاوى حسن  4296 22

  دمحم ابراهٌم دمحم سٌد احمد 4297 23

  دمحم ابو الٌزٌد محمود على 4298 24

  دمحم احمد عبد العال السٌد             4299 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (31)جلنة                                            

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةٌن بالفرلة لطالب الممٌدوأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
 مايو)ادارة رياضية(مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  دمحم احمد دمحم على احمد 4300 1
  دمحم احمد مصطفى حسن 4301 2

 
 (31لجنة رقم )

صالة تدريب    الدور 
 213الثانى كود 

 الملن  دمحم اسامه جاد عبد 4302 3

 دمحم اشرف دمحم السٌد هالل 4303 4

 دمحم السٌد دمحم مصٌلحى  4304 5

 دمحم حسن عبد الخالك شحاته  4305 6

 دمحم حسن عبد الكرٌم عبد الرازق 4306 7

 دمحم حسن دمحم حسن احمد  4307 8

 دمحم رجب جوده دمحم على فرج       4308 9

 دمحم سامح حسن على  4309 10

 دمحم سامى احمد عفٌفى 4310 11

 دمحم سمٌر محروس عطٌه 4311 12
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 دمحم سالمه سالم رزق احمد 4312 13

 دمحم شعبان دمحم فؤاد محمود         4313 14

 دمحم صبحى على ابراهٌم 4314 15

 دمحم صبحى دمحم كمال حسن 4315 16

 دمحم طه عبد الحمٌد احمد ابو الشوارب 4316 17

 دمحم طه عبد الفتاح عبد العاطى 4317 18

 دمحم طه ماضى دمحم ماضى   4318 19

 دمحم عادل شهوان دمحم  4319 20

 دمحم عادل محمود سلٌمان  4320 21

  دمحم عادل مصطفى عبد الرحمن 4321 22

  دمحم عاطف خلٌل ابراهٌم  4322 23

  دمحم عبد النعٌم امٌن عبد النعٌم 4323 24

  دمحم عبد الوهاب طه عبد الوهاب 4324 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (33 )جلنة                                            

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201لجامعى ) مستجدون ( فى العام ا الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
  مايو)ادارة رياضية(مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  دمحم عصام الدٌن دمحم ابوالنجا 4325 1
  دمحم عصمت دمحم الشاذلى  4326 2

 
 (33لجنة رقم )

 
صالة تدريب    الدور 

 213الثانى كود 

 دمحم فتحى عبد الرحمن عبد الرحمن 4327 3

  عبد الحمٌد السٌددمحم دمحم 4328 4

 دمحم دمحم عبد المنصف 4329 5

 دمحم محمود عواد دمحم عواد 4330 6

 دمحم محٌى على حسن  4331 7

 دمحم محٌى محمود احمد 4332 8

 دمحم ممدوح عبد هللا عفٌفى 4333 9

 دمحم وحٌد دمحم وحٌد الدٌن دمحم  4334 10

 دمحم ورد مروان النسر 4335 11
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 دمحم ٌسرى دمحم ابو العال 4336 12

 محمود احمد حسٌن عبد الحمٌد  4337 13

 محمود خالد دمحم عبد الحلٌم رمضان 4338 14

   محمود سالم دمحم ابراهٌم 4339 15

 محمود عاطف خلٌل ابراهٌم 4340 16

 محمود عبد السالم سعد دمحم 4341 17

 محمود عبد السالم عبد الفتاح 4342 18

 محمود عالء سعٌد عبد هللا شحرور 4343 19

 محمود دمحم فتحى حسٌن 4344 20

  جٌدالممحمود دمحم فوزى عبد  4345 21

  مصطفى اشرف ابو الفتوح على 4346 22

  مصطفى خالد دمحم صبرى 4347 23

  مصطفى رزق مصطفى  4348 24
25 

 
  مصطفى رضا دمحم على  4349

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (37  )جلنة                                            

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                         شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
 مايو)ادارة رياضية(مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  مصطفى سٌد دمحم عبد الحمٌد 4350 1
 مصطفى عبد المنصف حسٌنى ابراهٌم 4351 2

 
 

 (37لجنة رقم )
 

 مصطفى عمر عبد المنعم دمحم ابراهٌم  4352 3

 مصطفى دمحم احمد مصلحى 4353 4

 دىمصطفى محمود عربى الها 4354 5

 مصطفى محمود عٌسى عباس  4355 6

 مصطفى نادر دمحم محمود  4356 7
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صالة تدريب    الدور  مصطفى ٌاسر مسعد نصر 4357 8
 213الثانى كود 

  مصطفً حاتم دمحم معتوق 4358 9

 مهند ناصر السٌد عفٌفى  4359 10

 مؤمن خالد حسٌن عبده 4360 11

 ولٌد دمحم عبد المنعم دمحم دمحم 4361 12

 الم االكشرٌحى ٌحى دمحم س 4362 13

 ٌس حاتم ٌس موسى 4363 14

 ٌوسف اسامه محمود عبد المحسن 4364 15

 ٌوسف دمحم عبد الحمٌد زٌد  4365 16

 ٌوسف دمحم لبٌب دمحم 4366 17

 عذر   احمد جمال دمحم على صٌام 4367 18

 باقون لالعادة    
 احمد امٌن دمحم امٌن 4370 1
 عم دمحمانس اٌهاب عبدالمن 4371 2
 دمحم عبد الرحمن دمحم رجب عامر 4372 3
 محمود احمد عبدالرازق احمد مسعود 4373 4
 مصطفي وحيد مصطفي نصار 4374 5

 من الخارج      مينا ناجى ميخائيل شفيق 4379 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (45)جلنة                                             

  
 لرٌاضٌةكلٌة التربٌة ا

                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
  مايو)تدريب رياضى(مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  ابراهٌم أحمد ابراهٌم منصور 4380 1
  هٌم احمد عبد الشافى ابراهٌم هاللابرا 4381 2

 
 (45لجنة رقم )

 ابراهٌم احمد فؤاد محمود حسن 4382 3

 ابراهٌم حسٌن ابراهٌم اسماعٌل فرج 4383 4

 ابراهٌم رجب السٌد رفاعى 4384 5
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  ابراهٌم طارق ابراهٌم دمحم 4385 6
 م دمحمابراهٌم عبد الحك ابراهٌ 4386 7 306قاعة تدريس الدور الثالث 

 ابراهٌم على ابراهٌم عبد الوهاب 4387 8

 ابراهٌم مجدى حلمى أحمد 4388 9

 ابراهٌم مجدى عمر عبد العزٌز خطاب 4389 10

 ابراهٌم دمحم ابراهٌم عٌد سلٌمان 4390 11

 احمد ابراهٌم عبد السالم سٌد 4391 12

 عزتاحمد ابراهٌم عبد المعز  4392 13

 رف سالم احمد عطوه احمد اش 4393 14

 احمد السٌد شعبان عفٌفى  4394 15

 احمد انور بٌومى حسن  4395 16

 الغي 4396 17

 احمد حمدى رشوان ابو العال  4397 18

 احمد حمدى عبد الرحمن دمحم بسٌونى  4398 19

 ى فناحمد صابر حنفى ح 4399 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (46)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
 مايو)تدريب رياضى(مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  مد الطوخىحاحمد صالح الدٌن ا 4400 1
 احمد صالح سالم بدر 4401 2

 احمد ضٌاء الدٌن عبد اللطٌف عواد  4402 3
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 احمد طالٌع السٌد وهبه 4403 4

 احمد زكرٌا خٌرى دمحم 4404 5

 احمد عادل دمحم عبد المجٌد 4405 6

 احمد عبد الرازق دمحم دمحم سلٌمان  4406 7

  احمد عبد هللا ابراهٌم منصور  4407 8
 

 (46لجنة رقم )
 

 307قاعة تدريس الدور الثالث 

 احمد عبد ربه فوزى محمود على  4408 9

 احمد عصام سٌد احمد عبده الرملى  4409 10

 احمد عصام دمحم ابراهٌم عمارة 4410 11

 احمد عالء الدٌن عبد الرحمن على 4411 12

 ى احمد على الناٌب احمد عل 4412 13

 احمد عٌسى عبد الحكٌم عبد الحمٌد 4413 14
 احمد فتحى دمحم ابو العطا 4414 15

 احمد ماهر رٌاض بدر البرماوى 4415 16

 احمد مجدى دمحم حامد 4416 17

 احمد دمحم شكرى صالح  4417 18

 احمد دمحم عادل دمحمى اسماعٌل  4418 19

 بد الرشٌد اسماعٌلاحمد دمحم ع 4419 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (47)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201ى ) مستجدون ( فى العام الجامع الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
 )تدريب رياضى(مصريين  دور مايو  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  احمد دمحم فهمى احمد السٌد 4420 1
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 احمد دمحم دمحم سعٌد  4421 2

  احمد محٌى فتحى امام  4422 3
 

 (47لجنة رقم )
الدور الثالث  2مدرج 

 310كود 
 

 احمد مرزوق موسى دمحم غنٌم  4423 4

 حمد مٌسره احمد ابراهٌما 4424 5

 حمد مسعد محمود ٌوسفا 4425 6

 احمد ناجح مرجان دمحم  4426 7

 احمد نبٌل صابر عبده 4427 8

 ادهم عبد السالم دمحم العربى عبد السالم 4428 9

 اسامه سٌف فاروق امام  4429 10

 اسالم دمحم مصطفى دمحم 4430 11

 اشرف طه دمحم داود  4431 12

 الحارث منصور عبد الشافى 4432 13

 حازم جمال السٌد توفٌك  4433 14

 حازم حمدي عبد الروؤف ابو النور 4434 15

 حامد عبد الوهاب حامد عبد السالم 4435 16

 حسن دمحم السٌد كٌالنى  4436 17

 حمدى احمد احمد شاهٌن 4437 18

 زٌاد ولٌد الدسولى عبد الحى  4438 19

 سامى محمود سامى محمود دمحم 4439 20

 سٌف حماده حسن على  4440 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (48)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعة لطالب الممٌدٌن بالفرلةوأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
  مايو)تدريب رياضى(مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  سعٌد شكرى السعٌد رمضان رخا  4441 1
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  سٌف الدٌن احمد حسٌن عبد الوهاب  4442 2
  شهاب اشرف حمدى دمحمى 4443 3

 
 

 (48لجنة رقم )
الدور الثالث  2مدرج 

 310كود 
 
 

 شهاب دمحم عبد العزٌز دمحم  4444 4

 صالح عادل محمود صالح  4445 5

 صالح عصام عبد الكرٌم محمود  4446 6

 طارق دمحم فرج عبد الفتاح 4447 7

 عبد الرحمن احمد ناصر دمحم 4448 8

 عبد الرحمن دمحم دمحم حسنى  4449 9

 عبد الرحمن سامى الحسٌنى احمد 4450 10

 عبد الرحمن عادل عبد الرحمن احمد 4451 11

 عبد الرحمن دمحم بكرى بٌومى 4452 12

 عبد الرحمن دمحم حسنٌن دمحم 4453 13

 عبد الرحمن دمحم عبد المؤمن شحاته 4454 14

 عبد الرحمن دمحم دمحم عبد الغنى 4455 15

 عبد الرحمن دمحم دمحم مٌمون  4456 16

 دمحم محمود عبد السالم عبد الرحمن  4457 17

 عبد الغنى عبد العزٌز عبد الغنى دمحم 4458 18

 دمحم عبد المجٌد الرازق عبد المجٌد عبد  4459 19

 عبد هللا ابراهٌم عبد هللا ابرهٌم  4460 20

 عبد هللا احمد دمحم رشدى  4461 21

  عبد هللا دمحم العزب عباده 4462 22

  عبد هللا عبد الحلٌم عبد هللا احمد 4463 23

  عبد هللا دمحم مسعود عبد الباسط 4464 24

  عبد هللا دمحم نصر دمرداش  4465 25

  عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد على مصطفى 4466 26

  عبد المنعم هشام عبد المنعم السٌد  4467 27

  عماد الدٌن مسعد مجاهد دمحم  4468 28

  عمار دمحم على عزب  4469 29

  عمر احمد عبد الفتاح عبد الفتاح  4470 30

  عمر اشرف عبد الخالك دمحم دمحم  4471 31

  عمر خالد طه نور الدٌن 4472 32

  عمر سعٌد محمود احمد جمعة 4473 33

  عمر عبد الحمٌد محمود عبد الحمٌد  4474 34

  عمر عصام الدٌن عبد الحمٌد محمود 4475 35

 

  (49)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
  مايو)تدريب رياضى(مصريين  دور  
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 حظاتمال االسم رلم الجلوس م

  عمر دمحم على دمحم على بربش  4476 1
  عمرو حسانٌن السٌد الصباغ 4477 2
  فارس شولى ابو الفتوح سالم 4478 3

 
 (49لجنة رقم )

 
الدور الثالث  2مدرج 

 310كود 
 

 فرحات السٌد فرحات حسن هٌكل  4479 4

 دمحم دمحم كساب عبد الاله       فهد 4480 5

 جازى دوبر كرٌم حشمت ح 4481 6

 كرٌم طارق السٌد عباس الكومى 4482 7

 كرٌم عادل سعٌد محمود المشد 4483 8

 دمحم احمد عبد العظٌم محرم مصطفى 4484 9

 ابو الخٌر  دمحم دمحم احمد  4485 10

 دمحم اسماعٌل حسن عبد الفتاح  4486 11

 دمحم اسالم حامد محمود هاشم 4487 12

 ٌد سعٌد عبد اللطٌفدمحم الس 4488 13

 دمحم الشربٌنى بدر الشربٌنى 4489 14

 دمحم الصادق احمد عفٌفى 4490 15

 دمحم انس دمحم بدوى  4491 16

 دمحم اٌمن محمود عبد هللا دراز 4492 17

 دمحم جالل عبد العزٌز احمد  4493 18

 دمحم حجازى عبد الرازق ابراهٌم  4494 19

 عبد الهادى محمود  دمحم حلمى 4495 20

 دمحم خالد صبرى عبد الفتاح الدٌب  4496 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (55)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلة لطالب الممٌدٌن بالفروأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
 مايو)تدريب رياضى(مصريين  دور  
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 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  دمحم خٌرى احمد عبد العزٌز  4497 1
  دمحم رافت احمد دمحم دروٌش  4498 2
  دمحم سعد الدٌن دمحم المغازى 4499 3

 
 (55لجنة رقم )

 
 410د الدور الرابع كو 3مدرج 

 دمحم سعٌد عبد الحفٌظ عٌد حماد 4500 4

 دمحم سعٌد مدبولى سلٌمان  4501 5

 دمحم سلٌمان على عبد الرازق 4502 6

 دمحم سمٌر محمود الغزولى  4503 7

 دمحم صابر سلٌم عبد الفضٌل  4504 8

 دمحم صابر دمحم نصار  4505 9

 دمحم طارق حسن حسٌن عالم 4506 10

 دمحم طارق ابراهٌم سلٌمان 4507 11

 دمحم عاطف حسن مرسى دمحم الهمشرى 4508 12

 دمحم عصام دمحم ابراهٌم 4509 13

 دمحم عصام دمحم عواد الجمل 4510 14

 دمحم عفٌفى على عفٌفى حموده 4511 15

 دمحم عالء الدٌن عبد الرحمن 4512 16

 دمحم على عبده عاشور  4513 17

  دمحم محمود ابراهٌمدمحم  4514 18

 دمحم محمود حنفى حسن غانم  4515 19

 دمحم محمود عبد الفتاح عبد المعطى  4516 20

 دمحم محمود دمحم حلمى محمود  4517 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (56)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

                        م والطالبشئون التعلٌ

 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
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  مايو)تدريب رياضى(مصريين  دور  
 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  دمحم مصطفى السٌد دمحم  4518 1
 دمحم مصطفى سعٌد دمحم 4519 2

 محمود ابراهٌم احمد ابراهٌم 4520 3

 محمود احمد السٌد محمود  4521 4

 محمود السٌد على ابراهٌم  4522 5

 محمود جمال الدٌن محمود دمحم الور 4523 6

  محمود رافت محمود الشٌمى 4524 7
 

 (56لجنة رقم )
 

الدور  3مدرج 
 الرابع 

 410كود 

 محمود عزب دمحم عبد الشافى 4525 8

  محمود عمرو محمود عواد 4526 9

 محمود دمحم دمحم عبد المطلب  4527 10

 محمود مسعد عبد المحسن دمحم عجاج  4528 11

 محمود ممدوح مختار دمحم 4529 12

 مصطفى احمد عبد السالم حسٌن 4530 13

 مصطفى انور عبد النبى دمحم 4531 14

 مصطفى رضا عبد المحسن دمحم 4532 15

 مصطفى عادل ٌوسف احمد الشٌمى 4533 16

 مصطفى عثمان كمال على حسن 4534 17

 مصطفى دمحم عبد السمٌع عبد الرازق 4535 18

 مصطفى دمحم مصطفى رفاعى نابت 4536 19

 مصطفى ممدوح مهدى على دمحم 4537 20

 مصطفى وحٌد مصطفى كامل عبد المادر 4538 21

 ٌم نور الدٌنمعاذ ناصر عبد العظ 4539 22

 معتز ممدوح كمال عبد المطلب 4540 23

 نادر مدحت مختار عبد هللا 4541 24

 نعمان حممد عبداحملسن زهران 4542 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (57)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب
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 م0202/0201) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب الممٌدٌن بالفرلة وأسماء ا أرلام الجلوس كشف 
  مايو)تدريب رياضى(مصريين  دور  

 مالحظات االسم رلم الجلوس م

  ٌوسف احمد السٌد على على 4543 1
 

 (57لجنة رقم )
 

 الدور  3مدرج 
 

 الرابع 
 410كود 

 ف احمد دمحم عبد المنعمٌوس 4544 2

 ٌوسف مجدى ٌوسف ابراهٌم 4545 3

 ٌونس جمال ٌونس دمحم ٌونس 4546 4

 شادى دمحم دمحم عبد الرحٌم حسٌن 4547 5

6   
 ال ٌوجد بالون  لالعادة تدرٌب  7

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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