
   

 

  

      

  

 
 

 

      

  

 
 

 

      

 

 لهم صور رفع يتم لم الذين األولى الفرقة بطالب تقرير
 

     
 

 11 من1 صفحة
 

 

 42/44/0202تارٌخ الطباعة 
 

 

     

   

      

  

 الكلية :ـ كلية التربية الرياضية
 

  

     

 

 م الطالب اسم

 4 أروى  سعٌد شوقً امٌن

 0 ابراهٌم خالد ابراهٌم محمد

 2 احالم اشرف صالح الصنادٌدى

 3 احمد امجد محمد شاهٌن

 4 احمد اٌمن عبدالمحسن ابراهٌم

 7 احمد اٌهاب عبدالمحسن ابراهٌم عبدالداٌم

 8 بدران احمد محمد رزقاحمد 

 9 احمد حسام احمد محمد على زغاري

 42 احمد سامح سالمة عبدالفتاح

 44 احمد سامح محمد زكى

 40 احمد سعٌد توفٌق شعبان بدٌوى

 41 احمد عادل فتوح عواد ابراهٌم

 42 احمد عالء عبداللطٌف عبدالعزٌز

 43 احمد عماد احمد عبٌد

 44 احمداحمد عماد عبدالهادى محمد 

 47 احمد فتحى عبدالخالق عبدالمعطى الفقى

 48 احمد محمد ابوسرٌع السٌد

 49 احمد محمد احمد حسن

 02 احمد محمد امٌن امٌن محمد

 04 احمد محمد حمدى رمضان

 00 احمد محمد حٌدر محمد عالم

 01 احمد محمد عبد الرحمن محمود عبد هللا

 02 احمد محمد عبداللطٌف محمد

 03 محمد عبدالهادى عبدالفتاح سلٌمان احمد

 04 احمد محمد محمد محمود عبد القوى دروٌش

 07 احمد محمود عبدالحلٌم جمعه حسانٌن

 08 احمد محمود محروس احمد ٌوسف

 09 احمد مدحت بسٌونى عبدالرازق

 12 احمد مصطفى عٌسى عبدهللا منصور

 14 احمد ولٌد احمد احمد الجمل

 10 ابراهٌمادهم محمد عبده 

 11 اسراء اشرف عبدالمنعم عٌاد

 12 اسراء اشرف على احمد عبدالرحمن
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 13 اسراء بالل محمد ابراهٌم

 14 اسراء محمد السٌد مصٌلحى السٌد

 17 اسالم عصام حسٌن عبدالعاطى السٌد

 18 اسالم محمود محمود جبر ابراهٌم

 19 اسماء جابر علٌوه محمد حنفى

 22 محمد حنفىاسماء جابر علٌوه 

 24 اسماء خالد محمد احمد الحداد

 20 اسماء رضا مهدى سالم دالى

 21 اشرف حافظ عبدالعظٌم احمد

 22 االء امٌن عبدالفتاح عبدالمجٌد

 23 الشٌماء ٌحى الفى حنفى االلفى

 24 امام رضا السٌد احمد المشتولى

 27 امٌره جمال سعٌد عبدهللا احمد

 28 امٌن حافظ امٌن علً

 29 امٌنه عادل فرحات سلٌمان

 32 انور محمد نور الدٌن محمد عبدالعزٌز

 34 اٌات ابراهٌم عبدالمولى ابراهٌم

 30 اٌات احمد ابراهٌم عبدالمقصود محمد

 31 اٌمان اشرف صبحى صادق سلٌمان

 32 اٌمان حسنٌن السٌد عبدالوهاب

 33 اٌمان محمد اسماعٌل محمد احمد

 34 محمد منصور محموداٌه ابوالنصر 

 37 اٌه عبدالعال عبدالمنعم محمد

 38 اٌه عبدهللا سالم ابراهٌم النواوى

 39 اٌه محمود محمد الطوخى منسى

 42 اٌه ٌسرى عبدالجٌد محمد امام عماره

 44 بثٌنه محمد عبدالفتاح اسماعٌل

 40 بسمله حازم احمد مرسى ابو الحسن

 41 بسمله على محى على

 42 نشأت عبدالعلٌم عبد الغنى سروربسمه 

 43 بهاء اسامه عبد العظٌم طه سٌد احمد

 44 بٌومً مجدي بٌومً عٌسً

 47 تسنٌم سمٌر محمد عبد الحمٌد فرج

 48 تسنٌم سمٌر محمد عبدالحمٌد فرج

 49 تقى اشرف جوده احمد السٌد
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 72 تقى اشرف جوده احمد السٌد

 74 ثابت مصطفى ثابت على

 70 اسالم عبدالعزٌز فهمى متولًجاسمٌن 

 71 جوده احمد جوده عبدالفتاح

 72 جوده على جوده على عطٌه

 73 حسن احمد احمد محمد عمر

 74 حسن ربٌع سٌد قرنى حسان

 77 حسن محمود احمد ابراهٌم

 78 حسٌن ابراهٌم عطٌه ابراهٌم

 79 حماده شرٌف سالمه احمد

 82 حمدى اشرف محمد رمضان عطٌه

 84 حمدى محمد حمدى محمد عبد المعطى

 80 خلود مسعد عواد محمد

 81 دهب محمد عبدالستار محمد

 82 دٌنا ابراهٌم عبده راشد

 83 دٌنا احمد صالح عبدالمغنى حسب هللا

 84 دٌنا عطٌه محمد عطٌه

 87 دٌنا محمود عزت محمود على الصعٌدي

 88 رحمه سمٌر عطٌه عبدالواحد الحفناوى

 89 محمد عربى محمودرضوى 

 92 رنا عبدالقادر السٌد حنفى االزهري

 94 رٌم اٌمن محمد محمود راشد

 90 رٌم مصطفى عبدالحمٌد البنهاوى

 91 زهره على محمد عبدالمنعم حسن

 92 زٌاد احمد حامد عبدالغنً

 93 زٌاد سعٌد ابوسرٌع ابراهٌم على

 94 زٌاد عصام ابراهٌم  الدسوقً

 97 ابراهٌم علىزٌاد محمود 

 98 سارة جمال محمد عبد ربه احمد

 99 ساره محمود محمود مدنى

 422 ساره ٌحى عبداللطٌف احمد محمد

 424 سامٌة السٌد ابراهٌم حسن

 420 سعٌد اسالم سعٌد ذكى السٌد

 421 سعٌد محمد جالل سلٌمان

 422 سماح محمود محمود مدنى
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 423 سمٌر حسام الدٌن سمٌر جاهٌن بخوري

 424 سمٌره احمد محمد زٌن العابدٌن

 427 سهٌله مدحت مصطفى كامل

 428 سٌد رافت سٌد عبدالغنى

 429 سٌد سعٌد سٌد لٌسى شحات

 442 سٌف الدٌن احمد السٌد احمد عبدالعزٌز

 444 سٌف سعٌد موسً محمد

 440 سٌف عصام محمد ابراهٌم الحلوانى

 441 شهد ولٌد عبدالعال محمد عبدالعال

 442 شٌرٌن محمد زكى محمد

 443 صالح محمد على حسانٌن

 444 عاطف اسامه عاطف مجاهد

 447 عاطف عماد محمد الهادى عبدالعال

 448 عبالرحمن السٌد عبدالعظٌم شحاتة

 449 عبد الرحمن جمال سعٌد محمود عطٌه

 402 عبد الفتاح عصام السٌد عبد الفتاح النجار

 404 عبد العالعبد هللا شحته عواد 

 400 عبدالرحمن ابراهٌم عبدالباقى شحاتة

 401 عبدالرحمن اشرف سلٌمان عزٌز بطران

 402 عبدالرحمن اشرف محمد على الدردٌري

 403 عبدالرحمن حمدى صالح ذكى فوده

 404 عبدالرحمن خالد احمدي ابراهٌم

 407 عبدالرحمن طارق نبٌل الكرداوى

 408 سلٌمانعبدالرحمن عالء ابراهٌم 

 409 عبدالرحمن على عبدالعظٌم محمد

 412 عبدالرحمن فرج بكر عمر صالح

 414 عبدالرحمن مصطفى زكى محمد الخٌارى

 410 عبدالرحمن ناصر محمد عبدالرحمن سالمه

 411 عبدالستار رأفت عبدالستار ابراهٌم

 412 عبدالغنى محمد عبدالغنى احمد ٌوسف

 413 عبدهللا سعٌد السٌد على

 414 عبدهللا سعٌد عبدالرازق عثمان

 417 عبدهللا محمد سلٌمان ابو العال

 418 عبدهللا ناصر عبدالبدٌع عفٌفى حسانٌن

 419 عصام احمد ابو زٌد عطٌه مصطفى
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 422 علً بكر عبدالعلٌم تهامى محمد علً

 424 على عبدهللا عبدالرؤف عبدهللا

 420 علً هشام شعبان عبدالحكم

 421 مجدى عبدالعظٌم السٌد عٌدعلٌاء 

 422 علٌاء مصطفى محمد محروس السعدنى

 423 عماد طلعت عبدهللا احمد القصٌر

 424 عمر ابراهٌم فوزى نجم

 427 عمر ابو زٌد عطٌه القالع

 428 عمر احمد عبدالحمٌد عبدالشافى زٌن الدٌن

 429 عمر عادل صبحً بخاطره

 432 عمر عصام محمد كمال محمد

 434 عمر محمد عبدالعال محمد

 430 عمر محمد محمد احمد الشعراوي

 431 عمر مصطفى توفٌق محمد عٌد

 432 عمر ٌسري سٌد ابو السعود

 433 عمرو امام فوزى عبدالجٌد

 434 عمرو محمد حسن على الشناوى

 437 عمرو محمد رائد أخمد نعٌم محمد عثمان

 438 عمرو مصطفى احمد محمود

 439 ناصر محمد طلعتعهود 

 442 فاطمه أسامه محمد رضا عبد العزٌز أحمد

 444 فاطمه الزهراء عبدالمنعم طه محمود

 440 فاطمه عبدالرؤوف محمد عبدالراضى

 441 فاطمه محمد السٌد عبدالعاطى ابوسالم

 442 فاطمه محمد عباس الشناوى

 443 فاطمه محمد عبدالعزٌز خلٌفه

 444 الفرماوى محمدعبدهللا عمرفتحى عبدالفتاح على 

 447 فتحى عبده فتحى ٌوسف عبدالحمٌد

 448 فتحى هانى حسٌن عبدالحلٌم عبدالغنى

 449 فرح حمدي مصطفً حمدي

 472 فرٌد محمد فرٌد السٌد ابراهٌم

 474 فوزي اسامة فوزي عبدالحمٌد

 470 كارٌن غطاس صادق عبده

 471 كرٌم اسامه السٌد محمود

 472 اٌمن احمد ابراهٌمكرٌم 
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 473 كرٌم بكري عبدالعزٌز احمد محمد الزق

 474 كرٌم عصام الدٌن على محمد

 477 كرٌم محمد محمد شعبان الشربٌنى

 478 كرٌم محمود شكرى محمد عبدالنبى

 479 لمٌاء نبٌل رشاد محمود اسماعٌل

 482 مؤمن محسن غانم احمد

 484 مازن عالء على بدوى على

 480 حسن ابراهٌم ٌوسف عوضماهر 

 481 محمد  احمد  رمزى  ضاهر

 482 محمد  احمد  زكرٌا  حسن صالح

 483 محمد ابراهٌم عبدالرحمن ابراهٌم

 484 محمد احمد ابراهٌم محمود ابراهٌم

 487 محمد احمد السٌد محمد تبع

 488 محمد احمد جمعة عفٌفً

 489 محمد احمد سماحه عبدالسمٌع

 492 عبدالرحمن احمد محمد احمد

 494 محمد احمد محمد فضل

 490 محمد اشرف السٌد محمد عٌد

 491 محمد اشرف حسٌن مدبولى

 492 محمد البهى فرٌد المحاسن محمد

 493 محمد السٌد عبدالغنً عبدالوهاب

 494 محمد جمال عبدالرؤوف ابراهٌم

 497 محمد جمال عمر صالح

 498 محمد حسن محمود محمد

 499 محمد خالد محمد خلٌل أبو النٌل

 022 محمد خالد محمد محمد شعٌر

 024 محمد رضا محمد احمد اسماعٌل

 020 محمد رفعت احمد محمود

 021 محمد سابق عبدهللا سابق

 022 محمد سامح محمد سامى

 023 محمد سعٌد السٌد علً

 024 محمد سعٌد عبدالسمٌع عبدالصمد

 027 محمد سالمة محمد سالمة

 028 محمد شعبان غرٌب عٌد متولً

 029 محمد صفوت امٌن محمد االكشر
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 042 محمد صالح محمود حسٌن

 044 محمد صالح محمود حسٌن

 040 محمد طاهر محمد عواد الشاعر

 041 محمد عادل ابراهٌم ابراهٌم محمد رزق

 042 محمد عاطف عبدهللا مرسى

 043 محمد عاطف عبدالنبى على السٌد

 044 محمد عاٌد مهدى دسوقى عوض

 047 محمد عبدهللا ابراهٌم ابراهٌم عثمان

 048 محمد عبدالناصر عبدالمنعم خطاب عمر

 049 محمد عصام محمد عبدالهادى

 002 محمد عالء الدٌن احمد الصادق ناجى

 004 محمد كمال انور على

 000 محمد محمود عمر محمد علً

 001 محمد محٌى حسنى عبدالمجٌد

 002 محمد مختار عبدالمنعم محمد عبده

 003 محمد مصطفى حمٌدة محمد

 004 محمد مصطفى سعد محمد سالم

 007 محمد هٌثم محمد حسن

 008 محمد ٌحى محمد شعبان صبٌح

 009 محمود احمد محمود عبدالحمٌد

 012 محمود الجٌوشى عبدالفتاح عبدالحى

 014 محمود شعبان عبد الغنى محمدسالمان

 010 محمود صبحى السٌد حسٌن ٌوسف

 011 محمود عادل مغاوري بحٌري

 012 محمود عصام السٌد عٌد

 013 محمود ماهر محمد زكً عبدالرحمن تمر

 014 محمود محمد احمد عبدالفتاح دوٌدار

 017 محمود محمد على احمد على

 018 محمود والء محمود  محمد عبدالعزٌز

 019 دسوقى السٌد حمودهمحمود ولٌد محمود 

 022 مروان احمد على ابراهٌم الطنطاوى

 024 مروان محمد عبدهللا عبدالحمٌد صالح

 020 مرٌم  احمد حسن محمود

 021 مرٌم ابراهٌم ابو العنٌن فهمى

 022 مرٌم احمد محمد ٌوسف
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 023 مرٌم اسامه فكرى حسٌن كرٌم

 024 مرٌم اٌهاب حلمى احمد

 027 السٌد حمزه مرٌم خالد السٌد

 028 مرٌم صالح احمد حسن

 029 مرٌم طارق ابو الهدى ٌوسف

 032 مرٌم عاطف عبدالفتاح محمد عبدالمجٌد

 034 مرٌم محمد عبدالعزٌز الباز

 030 مرٌم محمود سمٌر عبد ربه

 031 مرٌم محمود نصر طه

 032 مرٌم ممدوح عبدالعظٌم محمود مبروك

 033 ابراهٌممصطفى ابراهٌم عبدهللا 

 034 مصطفً ابراهٌم مرعً ناصف

 037 مصطفى احمد السٌد عبدالقادر

 038 مصطفى احمد محمد خضٌرى

 039 مصطفى انور محمد عبدالرحمن عبدالباقى

 042 مصطفى حسن عبدالخالق شحاتة

 044 مصطفى خالد امٌن على شاهٌن

 040 مصطفى خالد عواد عٌد

 041 عبدالعزٌزمصطفى خالد محمد السٌد 

 042 مصطفى عبدالخالق سالمه عبدالخالق عمار

 043 مصطفى محمود ابوالفتوح رجب

 044 مصطفى محمود فارس صادق

 047 مصطفى محمود محمد السٌد عبٌد

 048 مصطفى ناصف ناجى احمد

 049 مصطفى نبٌه عطٌة سلطان

 072 مصطفى ٌسرى امٌن احمد العجمى

 074 شبانةمصطفى ٌوسف محمود حسن 

 070 معتز رضا عبدالمجٌد محمد

 071 معتز محمد عبدالمقصود سالم سوٌلم

 072 مفرح ماهر مفرح حسن االطرونى

 073 مفرح ماهر مفرح حسن االطرونى

 074 ملك محمد عبدالفتاح ابوسقاٌة

 077 ملك هشام جمال الدٌن عبدالغنى

 078 منار احمد علً محمود

 079 خضر شدٌد منار ضٌاء  الدٌن احمد
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 082 منصور ناصر محمد عبدالرحمن سالمه

 084 منه هللا شرٌف محمد عبدالحمٌد كرمانى

 080 منه هللا ولٌد عبد المنعم السٌد

 081 منه هانى زاهر عبداللطٌف

 082 منى جمال موسى محمد على

 083 منى محمد عبدالحى محمد محمد

 084 منٌر مكرم فؤاد توفٌق سلٌمان

 087 محمد سامى محمود ابوبناٌهمى 

 088 مى مصطفى محمد على

 089 مٌاده عادل محمد محمود

 092 مٌار شرٌف عبدالداٌم عبدالحلٌم

 094 مٌرنا هشام سمٌر محمد

 090 نانسى صبرى محمد ٌسن

 091 نجاة عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد

 092 ندا اٌمن ربٌع السٌد

 093 عبدالوهاب علىندا محمد عبدالغفور 

 094 ندي  ٌاسر محمد جالل

 097 ندى اٌمن محمد عاطف

 098 ندى رمضان عبدالعزٌز موسى

 099 ندى عبدالوهاب السٌد احمد صبٌح

 122 نسمه خٌرى ابوالمجد غزالى محمد

 124 نهلة علً البدري عبدالرحمن محمد

 120 نورهان احمد السٌد احمد صٌام

 121 غنٌهنٌره عادل محمد على 

 122 هاجر ابراهٌم محمد على

 123 هاجر حسن سعٌد عبدالفتاح الوكٌل

 124 هاجر سمٌر السٌد محمد الدلجمونى

 127 هاجر عماد عبدهللا السٌد

 128 هاجر محمد السٌد سلٌمان وهدان

 129 هاجر محمد محمد عز الدٌن العطار

 142 هاجر مصطفى عبدالسمٌع محمد عزت

 144 فاروق محمد شحرورهند ابراهٌم 

 140 هند ٌاسر حسبوا بدوى حسبوا

 141 ٌارا اٌمن ٌوسف حسن حسٌبو

 142 ٌارا محمد همام ابوسرٌع



   

 

  

      

  

 
 

 

      

  

 
 

 

      

 

 لهم صور رفع يتم لم الذين األولى الفرقة بطالب تقرير
 

     
 

 11 من11 صفحة
 

 

 42/44/0202تارٌخ الطباعة 
 

 

     

 143 ٌارا هشام عبد هللا احمد السٌد

 144 ٌاسر باسم عبدالمنعم على محمد

 147 ٌاسر عبدالناصر سٌد على

 148 ٌاسر عماد الدٌن محمد سعٌد ابراهٌم

 149 حامد عبدالرؤوف ٌاسر محمد

 102 ٌاسمٌن السٌد فكرى ابراهٌم

 104 ٌاسمٌن سامح صالح فؤاد

 100 ٌاسمٌن طارق محمد الطوخى محمد على

 101 ٌحٌى عالء ٌحى عواد حسن

 102 ٌسرى عبدالظاهر عبدالغنى عبدالظاهر

 103 ٌوستٌنا خٌرى نصحى ٌواقٌم

 104 ٌوسف ابراهٌم مجاهد الخصوصى

 107 ابو طالب محمدٌوسف احمد 

 108 ٌوسف احمد عطٌة على عمر

 109 ٌوسف اسالم عبدالرؤف عبدالعظٌم

 112 ٌوسف اشرف مسعود احمد

 114 ٌوسف خالد احمد احمد

 110 ٌوسف سعٌد عزت على المدنى

 111 ٌوسف محمد رضا مسعد عبدالحكٌم احمد عبٌده

 112 ٌوسف محمد رفعت عبدالسمٌع

 113 احمدٌوسف محمد عبدهللا 

 114 ٌوسف محمد عربى محمد محمد

 117 ٌوسف محمد فاروق محمد

 118 ٌوسف محمد محمد على

 119 ٌوسف ولٌد وجدى سالم ابراهٌم
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