
 

 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  ابراهيم احمد ابراهيم منصور ۱۰۰۱ 2
 
 

 ( 02لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثانىالدور  

 
 

 ( 022كود رقم )  تدريب صالة
 

 نور ابراهيم عبدهابراهيم ا ۱۰۰۲ 0
 ابراهيم انور عبدالمعز بركات ۱۰۰۳ 2
 ابراهيم بندارى ابراهيم بندارى ۱۰۰۴ 4
 ابراهيم جمال محمد محى الدين االكشر ۱۰۰۵ 5
 ابراهيم شريؾ ابراهيم احمد عبدالكريم ۱۰۰۶ 6
 ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم عبدالعاطى ۱۰۰٧ 7
 عبدالهادى العرضى ابراهيم عصام محمد طه ۱۰۰٨ 8
 ابراهيم على محمد مهدى عتلم ۱۰۰٩ 9

 ابراهيم محمد ابراهيم عبدالرحمن ۱۰۱۰ 22
 ابراهيم محمد ابراهيم عبدالعزيز ۱۰۱۱ 22
 ابراهيم محمود ابراهيم ابراهيم ابوخوض ۱۰۱۲ 20
 ابراهيم مصطفى حسن محمد عبدالهادى شداد ۱۰۱۳ 22
 راهيم الدسوقى محمدابراهيم وحيد اب ۱۰۱۴ 24
 ابراهيم ياسر ابراهيم زيدان ۱۰۱۵ 25
 ابوالخير سامى ابوالخير صابر ۱۰۱۶ 26
 احمد ابراهيم خليل الهيلى ۱۰۱٧ 27
 احمد ابراهيم عبدالقادر حسين سليمان ۱۰۱٨ 28
 احمد ابوجميل عبدالمقصود عبدالرحمن ۱۰۱٩ 29
 احمد ادهم السيد حامد ۱۰۲۰ 02
 احمد اسامه احمد عوض هللا ۱۰۲۱ 02
 احمد اسامه عبدالجواد نجم ۱۰۲۲ 00
 احمد اسالم رمضان محمد عبدالؽفار ۱۰۲۳ 02
 احمد اسالم المين رحيل ۱۰۲۴ 04
 احمد اشرؾ فرج هللا حسن ۱۰۲۵ 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 امتحانات دور يناير ومايو ومقرر عليهم دخول     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس م

  احمد اشرؾ محمد عطيه ۱۰۲۶ 2
 
 

 ( 04لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثانىالدور  

 
 

 ( 022كود رقم ) تدريب صالة 
 

 احمد اشرؾ محمود مرسى على ۱۰۲٧ 0
 احمد اكرم عيد محمد حديد ۱۰۲٨ 2
 محمد السيد احمد السيد سعد ۱۰۲٩ 4
 احمد السيد عبدالمولى عبدالكافى ۱۰۳۰ 5
 احمد السيد محمد السيد عطا ۱۰۳۱ 6
 احمد انور محمد بندق ۱۰۳۲ 7
 احمد ايمن ابراهيم ابوالفتوح موسى ۱۰۳۳ 8
 احمد ايمن ابراهيم تركى ۱۰۳۴ 9

 احمد ايمن احمد حسانين ۱۰۳۵ 22
 احمد ايمن عبدالعظيم محمد ۱۰۳۶ 22
 احمد ايهاب محمد ابراهيم ۱۰۳٧ 20
 احمد ايهاب محمود عبدالعزيز السيد ۱۰۳٨ 22
 احمد باهر رياض عبدالسالم ۱۰۳٩ 24
 احمد بهاء سيد احمد عبدالفتاح ۱۰۴۰ 25
 احمد جمال احمد محمد عبدالرحمن الديب ۱۰۴۱ 26
 احمد جمال مصطفى احمد السيد ۱۰۴۲ 27
 بدالمولى عبدالؽنى علىاحمد حامد ع ۱۰۴۳ 28
 احمد حسن عبدالمنعم نوح ۱۰۴۴ 29
 احمد حسن فواد حسن ۱۰۴۵ 02
 احمد حسين احمد عبدالستار ۱۰۴۶ 02
 احمد حمدان حسين بدوى الجراب ۱۰۴٧ 00
 احمد خالد احمد ابراهيم االشهب ۱۰۴٨ 02
 احمد خالد احمد رمزى ۱۰۴٩ 04
 لحاحمد خالد عبدهللا صا ۱۰۵۰ 05

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   ين بن كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد راضى محمد السيد عبدالكريم ۱۰۵۱ 2
 
 

 ( 05لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثانىالدور  

 
 

 ( 022كود رقم ) تدريب صالة 
 

 مد راضى محمد عفيفىاح ۱۰۵۲ 0
 احمد رامى فتحى عبدالكريم شلبى ۱۰۵۳ 2
 احمد زكى احمد زكى ابراهيم ۱۰۵۴ 4
 احمد سامح احمد السيد ۱۰۵۵ 5
 احمد سامى السيد عطيه ۱۰۵۶ 6
 احمد سامى فتحى عبدالموجود ۱۰۵٧ 7
 احمد سعيد السيد ابراهيم ۱۰۵٨ 8
 احمد سلطان عرفه سلطان ۱۰۵٩ 9

 احمد سيد محمد عبدالؽنى فيداوى ۱۰۶۰ 22
 احمد شوقى السيد احمد المشتولى ۱۰۶۱ 22
 احمد صبحى احمد عبدالحق يوسؾ ۱۰۶۲ 20
 احمد صبرى عدلى عبدهللا ۱۰۶۳ 22
 احمد صبرى محمد الحسينى محمد ؼالب ۱۰۶۴ 24
 احمد صفوت عدروس محمد عبدهللا ۱۰۶۵ 25
 عبده الصفتى احمد عادل الحسينى ۱۰۶۶ 26
 احمد عادل حفظى حسين ۱۰۶٧ 27
 احمد عادل عزت سعد ۱۰۶٨ 28
 احمد عاطؾ محسب عبداللطيؾ ابراهيم ۱۰۶٩ 29
 احمد عبدالباسط عبدالعلىم السيد حسنين ۱۰٧۰ 02
 احمد عبدالفتاح ابراهيم حسن العاصى ۱۰٧۱ 02
 احمد عبدالفتاح عبدالعزيز ضوه ۱۰٧۲ 00
 مد عبدهللا صالح عفيفى بركاتاح ۱۰٧۳ 02
 احمد عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم ۱۰٧۴ 04
 احمد عبدالمنعم حسنى حسنين ۱۰٧۵ 05

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  اهيم سليماناحمد عزت اسماعيل ابر ۱۰٧۶ 2
 
 

 ( 06لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثانىالدور  

 
 

 ( 022كود رقم ) تدريب صالة 
 

 احمد عصام احمد محمود احمد ۱۰٧٧ 0
 احمد عصام عبدالحسيب منصور ۱۰٧٨ 2
 احمد عصمت محمد حموده وهبه ۱۰٧٩ 4
 احمد عطيه كامل محمد ۱۰٨۰ 5
 دالوهاب عفيفىاحمد عفيفى مؽربى عب ۱۰٨۱ 6
 احمد عالء الدين طه على ۱۰٨۲ 7
 احمد عالء عبدالرحمن بيومى حسونه ۱۰٨۳ 8
 احمد عالء محمد سيد قنديل ۱۰٨۴ 9

 احمد على احمد هاشم القرم ۱۰٨۵ 22
 احمد على محمد على ۱۰٨۶ 22
 احمد عماد السيد محمد عبدالكريم ۱۰٨٧ 20
 قمصان احمد قمصان عبدالراهوؾ ۱۰٨٨ 22
 احمد ماضى عبدالحكيم عبدالسالم ۱۰٨٩ 24
 احمد ماهر خليل ابوالمعاطى ۱۰٩۰ 25
 احمد ماهر عبدالمرضى محمد عطا هللا ۱۰٩۱ 26
 احمد ماهر محمود معوض الحلفاوى ۱۰٩۲ 27
 احمد مجدى سعيد حسن ۱۰٩۳ 28
 احمد محمد احمد اللبان ۱۰٩۴ 29
 ى محمداحمد محمد احمد فتح ۱۰٩۵ 02
 احمد محمد احمد محمد توفيق ۱۰٩۶ 02
 احمد محمد السيد اسماعيل فروح ۱۰٩٧ 00
 احمد محمد جمعه عبدهللا ابوعرب ۱۰٩٨ 02
 احمد محمد حافظ عبدالرحمن حسن ۱۰٩٩ 04
 احمد محمد حسن احمد ۱۱۰۰ 05

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 تحانات دور يناير ومايو ومقرر عليهم دخول ام    0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد محمد حسن احمد عبدالحميد ۱۱۰۱ 2
 
 

 ( 07لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثانىالدور  

 
 

 ( 022صالة تدريب كود رقم ) 
 

 احمد محمد حمدان حسين مشرؾ ۱۱۰۲ 0
 احمد محمد سليمان سبيع ۱۱۰۳ 2
 مد طه محموداحمد مح ۱۱۰۴ 4
 احمد محمد عادل ذكى محمود ۱۱۰۵ 5
 احمد محمد عبدالحميد عواد البشوتى ۱۱۰۶ 6
 احمد محمد عبدالدايم عبدالحليم ۱۱۰٧ 7
 احمد محمد عبدالعزيز حسن ۱۱۰٨ 8
 احمد محمد عبدالعزيز محمد السيد ۱۱۰٩ 9

 احمد محمد عطاهللا محمد ۱۱۱۰ 22
 د محمد علىاحمد محمد فوا ۱۱۱۱ 22
 احمد محمد فوزى زكى سرور ۱۱۱۲ 20
 احمد محمد محمد حجازى شتات ۱۱۱۳ 22
 احمد محمد محمد سيؾ النصر سيد عماره ۱۱۱۴ 24
 احمد محمد محمد محمد ۱۱۱۵ 25
 احمد محمد محمود عبدالرحمن ۱۱۱۶ 26
 احمد محمد محمود محمد الوكيل ۱۱۱٧ 27
 بوالعباساحمد محمد مرسى ا ۱۱۱٨ 28
 احمد محمد ناصؾ السيد ۱۱۱٩ 29
 احمد محمد هانى محمد حسن السنهورى ۱۱۲۰ 02
 احمد محمود عبدالدايم حسن ۱۱۲۱ 02
 احمد محمود عبدالعزيز عبدالصادق حجاج ۱۱۲۲ 00
 احمد محمود عبدالنبى محمود ۱۱۲۳ 02
 احمد محمود مسعود محمود ۱۱۲۴ 04
 محمدى احمد مدحت حسن ۱۱۲۵ 05

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  ىكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االول
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد مسعد جوده احمد على ۱۱۲۶ 2
 
 

 ( 08لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثانىالدور  

 
 

 ( 022صالة تدريب كود رقم ) 
 

 مسعد سالمه عبدالعزيز مرسىاحمد  ۱۱۲٧ 0
 احمد ممدوح اسماعيل محمد بيومى صيام ۱۱۲٨ 2
 احمد ممدوح فتحى محمد السيد ۱۱۲٩ 4
 احمد منصور جالل محمد ۱۱۳۰ 5
 احمد منير مختار عبدالرءوؾ ۱۱۳۱ 6
 احمد ناجى محمد سابق ۱۱۳۲ 7
 احمد ناصر حسانين سيد احمد رجب ۱۱۳۳ 8
 ر عبدالجواد الميهىاحمد ناص ۱۱۳۴ 9

 احمد هانى عبدالخالق عبدالوهاب ۱۱۳۵ 22
 احمد وائل ابراهيم ابراهيم ۱۱۳۶ 22
 احمد وائل احمد حسين ۱۱۳٧ 20
 احمد وائل خيرى عبدالهادى ۱۱۳٨ 22
 احمد وائل محمد السعيد قمر الزمان على ۱۱۳٩ 24
 احمد وجيه ابراهيم قطاب ۱۱۴۰ 25
 ليد فاروق محمداحمد و ۱۱۴۱ 26
 احمد ياسر احمد عفيفى مسعود ۱۱۴۲ 27
 احمد ياسر احمد متولى ابراهيم ۱۱۴۳ 28
 احمد ياسر احمد محمد حسين ۱۱۴۴ 29
 احمد ياسر رجب عبدالسميع على ۱۱۴۵ 02
 احمد ياسر سيد احمد ۱۱۴۶ 02
 احمد ياسر على عبدالؽنى ۱۱۴٧ 00
 ستاراحمد ياسر محمد عبدال ۱۱۴٨ 02
 ادهم احمد صابر عفيفى حماد ۱۱۴٩ 04
 ادهم اشرؾ مرسى متولى ابراهيم ۱۱۵۰ 05

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   بشئون التعليم والطال   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  ادهم ايمن فاروق احمد ۱۱۵۱ 2
 
 

 ( 09ـــم ) لجنـــــــــــــة رقـــ

  الثانىالدور  

 
 

 ( 022صالة تدريب كود رقم ) 
 

 ادهم عبدالمنعم جوده عبدهللا عطيه ۱۱۵۲ 0
 ادهم عماد عاطؾ محمود الصاوى ۱۱۵۳ 2
 ادهم محسن ابراهيم حافظ ۱۱۵۴ 4
 ادهم محمد العربى سعد ۱۱۵۵ 5
 ادهم محمد برعى حسن برعى ۱۱۵۶ 6
 حمودادهم محمود ادهم م ۱۱۵٧ 7
 ادهم محمود السيد محمود ۱۱۵٨ 8
 ادهم محمود محمد فتح هللا السيد ۱۱۵٩ 9

 ادهم مصطفى محمد محمد الشهيدى ۱۱۶۰ 22
 اسامه محمد عفيفى ابراهيم عمرى ۱۱۶۱ 22
 اسامه نبيه عزب محمد ۱۱۶۲ 20
 اسامه يوسؾ عبدهللا بيومى ۱۱۶۳ 22
 اسالم احمد شكرى على مرسى ۱۱۶۴ 24
 اسالم اشرؾ احمد عبدالجواد عبدالرازق ۱۱۶۵ 25
 اسالم انور حلمى ذكى ابوالروس ۱۱۶۶ 26
 اسالم سالم ابراهيم الدفراوى ۱۱۶٧ 27
 اسالم سامح صابر عبدالقادر ۱۱۶٨ 28
 اسالم صالح ابراهيم عبدالفتاح ۱۱۶٩ 29
 اسالم طارق محمد حسن عماره ۱۱٧۰ 02
 اطى احمد محمد نعيماسالم عبدالع ۱۱٧۱ 02
 اسالم عصام الدين على خطاب ۱۱٧۲ 00
 اسالم عمرو ابراهيم امبابى ۱۱٧۳ 02
 اسالم محمد السيد عفيفى السيد سالم ۱۱٧۴ 04
 اسالم محمد سليمان محمد ۱۱٧۵ 05

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
  ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو    0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  اسالم محمد عبداللطيؾ احمد ۱۱٧۶ 2
 
 

 ( 22لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثانىالدور  

 
 

 ( 022صالة تدريب كود رقم ) 
 

 اسالم نبوى حسين محمود سالمان ۱۱٧٧ 0
 اسالم هشام رجب محمود ۱۱٧٨ 2
 اسالم يحيى خيرى محمد ۱۱٧٩ 4
 اسلم ايمن رمضان لطفى عبدالوهاب ۱۱٨۰ 5
 اسماعيل محمد عبدالهادى محمود مقداد ۱۱٨۱ 6
 اشرؾ سعيد متولى سليمان احمد ۱۱٨۲ 7
 اشرؾ نبيل عبدالمنعم السيد سالم ۱۱٨۳ 8
 اكرم اشرؾ محمد عبدالعزيزالسيد حجاب ۱۱٨۴ 9

 الحسن عطيه محمد احمد ۱۱٨۵ 22
 صالح السيد احمد محى احمد ۱۱٨۶ 22
 السيد طلعت السيد ابوالعطا ۱۱٨٧ 20
 السيد عماد الدين السيد عبدالوهاب ۱۱٨٨ 22
 السيد محمد السيد عبدالؽنى عبدالعال ۱۱٨٩ 24
 السيد محمد عبدهللا عبدالشافى ۱۱٩۰ 25
 السيد مصطفى عفيفى مصطفى عفيفى العطار ۱۱٩۱ 26
 السيسى السيد ياسر عبدالرحمن عبدالتواب ۱۱٩۲ 27
 المصطفى زهران جوده عبدالرحمن ۱۱٩۳ 28
 امير سعيد عبدالرازق شمس الدين ۱۱٩۴ 29
 امير صبحى عبدالهادى امام محمد العقده ۱۱٩۵ 02
 امير هانى محمد سعيد عبدالمقصود ۱۱٩۶ 02
 امير وسيم شاكر عبدالعاطى السيد ۱۱٩٧ 00
 امين مجدى بكرى محمد ۱۱٩٨ 02
 انس ماهر محمد الجوهرى عبدهللا ۱۱٩٩ 04
 انس محمود عبدالحميد محمود ۱۲۰۰ 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   م والطالبشئون التعلي   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  انس ناجى حامد حسين الدسوقى ۱۲۰۱ 2
 
 

 ( 22ـــــــة رقــــــم ) لجنــــــ

  الثانىالدور  

 
 

 ( 022صالة تدريب كود رقم ) 

 انطونيوس عبدالمالك لبيب سركيس ۱۲۰۲ 0
 اياد مجدى محمد عبدالؽنى خاطر ۱۲۰۳ 2
 اياد مصطفى محمد عبدالرحمن شرؾ ۱۲۰۴ 4
 ايمن صالح خليفه احمد ابراهيم ۱۲۰۵ 5
 دايهاب عمرو عبدالعزيز محم ۱۲۰۶ 6
 باسم مجدى فتحى ريان ۱۲۰٧ 7
 بدر مراد ابوالفتوح محمود ابوالفتوح ۱۲۰٨ 8
 بالل ايهاب على عبدالحى ۱۲۰٩ 9

 بالل حمدان محمد السيد عامر ۱۲۱۰ 22
 بالل عزالدين محمد عبدالرشيد ۱۲۱۱ 22
 بالل محمد مصطفى محمد خضر ۱۲۱۲ 20
 بالل وائل سعيد سالم ۱۲۱۳ 22
 تامر عمرو محمود عبدالهادى الؽباشى ۱۲۱۴ 24
 جمال شاكر عبدالفتاح احمد ۱۲۱۵ 25
 جمال محمد جمال الدين محمد عبدالعزيز ۱۲۱۶ 26
 جوده ابراهيم بكر احمد محمد ۱۲۱٧ 27
 حاتم على محمد على السيد ۱۲۱٨ 28
 حازم سعيد الشحات فاضل ۱۲۱٩ 29
 حازم متولى على الحباك ۱۲۲۰ 02
 حازم محمد عبدالمنعم على ۱۲۲۱ 02
 حازم ياسر محمد نظير فواد متولى ۱۲۲۲ 00
 حامد حاتم حامد محمد ۱۲۲۳ 02
 حسام اشرؾ فاروق زكى ۱۲۲۴ 04
 حسام رضا السيد محمد عفيفى ۱۲۲۵ 05

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  حسام منصور عبدالعلىم منصور ۱۲۲۶ 2
 
 

 ( 20لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثانىالدور  

 
 

 ( 022صالة تدريب كود رقم ) 

 حسن احمد حسن عبدالمقصود شرباش ۱۲۲٧ 0
 حسن اسامه عبدالحميد حسن الزناتى ۱۲۲٨ 2
 لسعدنىحسن اشرؾ احمد محمد ا ۱۲۲٩ 4
 حسن ايمن سعيد حسن حسين ۱۲۳۰ 5
 حسن جالل حسن محمد ۱۲۳۱ 6
 حسن حسام الدين سالمه عبدالخالق ۱۲۳۲ 7
 حسن سعيد ابراهيم القطاوى ۱۲۳۳ 8
 حسن عبدالرحمن على حسن النشابى ۱۲۳۴ 9

 حسن ناصر حسن محمد حسن ۱۲۳۵ 22
 حسين رضا حسين عبدالهادى ۱۲۳۶ 22
 سين عاطؾ حسين احمد خلؾ هللاح ۱۲۳٧ 20
 حسين محمد حسين السيد حسين ۱۲۳٨ 22
 حسين محمد حسين محمد ۱۲۳٩ 24
 حلمى سعيد حلمى محمد عباس ۱۲۴۰ 25
 حماس حسام السيد عبدالهادى ۱۲۴۱ 26
 حمدى احمد محمد جمال الدين احمد ۱۲۴۲ 27
 حمدى ياسر ابراهيم احمد ۱۲۴۳ 28
 مد حمزه وهدانحمزه مح ۱۲۴۴ 29
 خالد احمد على محمد الصافورى ۱۲۴۵ 02
 خالد بليػ عبدالفتاح مهدى دراج ۱۲۴۶ 02
 خالد محمد احمد محمد النشار ۱۲۴٧ 00
 خالد محمد الهادى المحمدى الفقى ۱۲۴٨ 02
 خالد محمد شوقى بسيونى ۱۲۴٩ 04
 خالد محمد محمد جاد ۱۲۵۰ 05

 



                                                                                                                             اضيةكلية التربية الري   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200الجامعى  فى العام

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  خالد محمود عبدالرحمن محمود ۱۲۵۱ 2
 
 

 ( 22لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثانىالدور  

 
 

 ( 022صالة تدريب كود رقم ) 

 خالد مصطفى ابراهيم الحصرى ۱۲۵۲ 0
 رائد عادل متولى على محمد ۱۲۵۳ 2
 رامى عادل رزق حنا ۱۲۵۴ 4
 رشدى محمد رشاد ابراهيم ۱۲۵۵ 5
 رضا اسامه محمد رضا عبداللطيؾ ۱۲۵۶ 6
 رضا محمد عبدهللا رضا ۱۲۵٧ 7
 رفيق محمد السيد سعيد ۱۲۵٨ 8
 زكريا احمد عبدهللا سليمان الزهيرى ۱۲۵٩ 9

 كريمزكريا اشرؾ زكريا قاصد ۱۲۶۰ 22
 زهران احمد السيد زهران ۱۲۶۱ 22
 زياد اسامه احمد محمد سعودى ۱۲۶۲ 20
 زياد اسامه خالد عبدالستار بيومى ۱۲۶۳ 22
 زياد حسام نور الدين يسن الشريؾ ۱۲۶۴ 24
 زياد رضا محمد الطوخى ۱۲۶۵ 25
 زياد سالمه حسن عبدالعال عويله ۱۲۶۶ 26
 مود ابوزينةزياد سليم عبده مح ۱۲۶٧ 27
 زياد عادل ؼريب امام ۱۲۶٨ 28
 زياد محمد ابراهيم السيد الؽريب ۱۲۶٩ 29
 زياد محمد صبرى ابوالمحاسن الترامسى ۱۲٧۰ 02
 زياد محمد يحيى اسماعيل ۱۲٧۱ 02
 زياد مصطفى عفيفى مصطفى مرشد ۱۲٧۲ 00
 زياد ممدوح ابوبكر حفنى رزق ۱۲٧۳ 02
 عبدالحميد ؼنيمزياد نادر  ۱۲٧۴ 04
 زياد هشام عبداللطيؾ محمد ۱۲٧۵ 05

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولىكشؾ أرقام 
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  زياد ياسر عبدالعال عبدالعزيز ۱۲٧۶ 2
 
 

 ( 24لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  انىالثالدور  

 
 

 ( 022صالة تدريب كود رقم ) 

 زياد يحى ابراهيم الدسوقى عطور ۱۲٧٧ 0
 ساجد ايهاب عبدالجواد عبدهللا محمود ۱۲٧٨ 2
 سعد هانى سعد محمد ۱۲٧٩ 4
 سعيد ابراهيم محمد عبدالعال ۱۲٨۰ 5
 سعيد شعبان فاضل السبكى ۱۲٨۱ 6
 سعيد عبدالرازق سعيد عبدالرازق جمعه ۱۲٨۲ 7
 سليم السيد توفيق عبدالمومن ابراهيم ۱۲٨۳ 8
 سمير محمود توفيق السيد احمد عثمان ۱۲٨۴ 9

 سيؾ احمد سعيد حسن ۱۲٨۵ 22
 سيؾ اسالم الشحات احمد ۱۲٨۶ 22
 سيؾ الدين احمد محمد ابراهيم محمد ۱۲٨٧ 20
 سيؾ تامر سعيد محمد حسن ۱۲٨٨ 22
 ورسيؾ عالء الدين محمود منص ۱۲٨٩ 24
 سيؾ محمد احمد عبدالجواد ۱۲٩۰ 25
 سيؾ محمد سعد الدين عالم ۱۲٩۱ 26
 سيؾ محمد محمد عبدالسالم طه ۱۲٩۲ 27
 شادى صالح عبدالفتاح محمد ۱۲٩۳ 28
 شادى عبدالمجيد عبدالعال مهدى ۱۲٩۴ 29
 شادى محمد ادفاوى ابوزيد سيد نصر ۱۲٩۵ 02
 ود عمارهشادى محمد سيد عبدالمقص ۱۲٩۶ 02
 شاكر مبروك شاكر عبدهللا مبروك ۱۲٩٧ 00
 شريؾ محمد سعيد محمد متولى ۱۲٩٨ 02
 شهاب الدين خالد رضوان عبدالعال ۱۲٩٩ 04
 شهاب محمد مصطفى حسين سالمة ۱۳۰۰ 05

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  شهاب وجدى صالح متولى احمد ۱۳۰۱ 2
 
 

 ( 25لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثانىالدور  

 
 

 فى الطرقة
 

 صادق عزت صادق السيد ؼنيم ۱۳۰۲ 0
 صادق محمد صادق عبدالخالق مصطفى ۱۳۰۳ 2
 صبحى عصام صبحى احمد السيد ۱۳۰۴ 4
 يه احمد الصاوىصبرى عزت نب ۱۳۰۵ 5
 صالح احمد صالح احمد على عنانى ۱۳۰۶ 6
 صالح حسام صالح الدين احمد ۱۳۰٧ 7
 صالح سعيد رمزى محمد شربى ۱۳۰٨ 8
 صهيب سليمان عبدالمنعم محمد سبيع ۱۳۰٩ 9

 ضياء ايمن سعيد احمد ۱۳۱۰ 22
 طارق ياسر محمود عبدالفتاح عامر ۱۳۱۱ 22
 بدالعزيز عبدالعزيز سالمةطاهر محمد ع ۱۳۱۲ 20
 عامر ؼريب احمد شعيب على ۱۳۱۳ 22
 عبدهللا ابوالسعود عبدهللا عيد ۱۳۱۴ 24
 عبدالباقى عبدالفتاح عبدالباقى عبدالباقى ۱۳۱۵ 25
 عبدالحكيم محمد عبدالحكيم محمد المهدى ۱۳۱۶ 26
 عبدالحميد طلعت عبدالحميد محمد عبده ۱۳۱٧ 27
 حميد مصطفى عبدالحميد مصطفى شافعىعبدال ۱۳۱٨ 28
 عبدالخالق ايمن عبدالخالق طلبه حسن ۱۳۱٩ 29
 عبدالرحمن ابراهيم عبدالباسط زاهر نور ۱۳۲۰ 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  الرحمن ابوبكر عزام محمد الوكيلعبد ۱۳۲۱ 2
 
 

 ( 26لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثانىالدور  

 
 

  فى الطرقة

 عبدالرحمن احمد السيد توفيق ۱۳۲۲ 0
 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسن قزون ۱۳۲۳ 2
 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن محمد ۱۳۲۴ 4
 عبدالرحمن اسامه عبدالرحمن محمود ۱۳۲۵ 5
 عبدالرحمن اكرم كمال عبدالرحمن ۱۳۲۶ 6
 عبدالرحمن السيد السيد احمد مصطفى ۱۳۲٧ 7
 عبدالرحمن جمال محمد احمد مسلم ۱۳۲٨ 8
 عبدالرحمن حسام مصطفى محمد مصطفى ۱۳۲٩ 9

 عبدالرحمن حسن صالح عبدالعزيز حسن ۱۳۳۰ 22
 عبدالرحمن خالد محمد فواد ۱۳۳۱ 22
 ن رزق كامل احمدعبدالرحم ۱۳۳۲ 20
 عبدالرحمن سامح ؼريب عبدالحميد ؼريب ۱۳۳۳ 22
 عبدالرحمن سعد منصور على الشعراوى ۱۳۳۴ 24
 عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ۱۳۳۵ 25
 عبدالرحمن سعيد معوض احمد شافعى ۱۳۳۶ 26
 عبدالرحمن سيد محمد السباعى على ۱۳۳٧ 27
 طارق ابوهيبه السيدعبدالرحمن  ۱۳۳٨ 28
 عبدالرحمن طارق عبدالنبى فرحات يوسؾ ۱۳۳٩ 29
 عبدالرحمن عبدالفتاح احمد حسان ۱۳۴۰ 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  ن عبدالؽنىعبدالرحمن عصام عبدالرحم ۱۳۴۱ 2
 
 

 ( 27لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثانىالدور  

 
 

  فى الطرقة

 عبدالرحمن عمرو فتحى مهدى ۱۳۴۲ 0
 عبدالرحمن محمد احمد محمد سطوحى شمس الدين ۱۳۴۳ 2
 عبدالرحمن محمد اسماعيل البديوى ۱۳۴۴ 4
 عبدالرحمن محمد حسن عبدالرازق عيد ۱۳۴۵ 5
 رحمن محمد حسنين حناوى حسنينعبدال ۱۳۴۶ 6
 عبدالرحمن محمد سعد حسن ۱۳۴٧ 7
 عبدالرحمن محمد صبحى محمود ۱۳۴٨ 8
 عبدالرحمن محمد فرج عزب عبدهللا ۱۳۴٩ 9

 عبدالرحمن محمد محمد سليمان ۱۳۵۰ 22
 عبدالرحمن محمود حسن محمد عفيفى صالح ۱۳۵۱ 22
 ينعبدالرحمن محمود عبدالرحمن حس ۱۳۵۲ 20
 عبدالرحمن مسعود حسنين مسعود على ۱۳۵۳ 22
 عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن محمود عزب ۱۳۵۴ 24
 عبدالرحمن ناصر فريد السيد ۱۳۵۵ 25
 عبدالرحمن هانى ابوبكر نور الدين ۱۳۵۶ 26
 عبدالرحمن هانى حسن احمد ۱۳۵٧ 27
 عبدالرحمن هانى محمد رمضان سيد احمد ۱۳۵٨ 28
 عبدالرحمن هانى يسن يسن النحيؾ ۱۳۵٩ 29
 عبدالسالم محمد عبدالسالم عبدالحميد محمد ۱۳۶۰ 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   البشئون التعليم والط   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عبدالسميع شريؾ عبدالسميع عبدالعزيز ۱۳۶۱ 2
 
 

 ( 28ـــــــــة رقــــــم ) لجنــــ

  الثانىالدور  

 
 

  فى الطرقة

 عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عبدالمجيد ؼنية ۱۳۶۲ 0
 عبدالعزيز ايمان عبدالعزيز حسن ۱۳۶۳ 2
 عبدالعزيز محمد شعبان عبدالعزيز الفقى ۱۳۶۴ 4
 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز حسن ۱۳۶۵ 5
 عظيم السيد عيدعبدالعظيم محمد عبدال ۱۳۶۶ 6
 عبدالعلىم وليد محب عبدالعلىم ۱۳۶٧ 7
 عبدالفتاح احمد عبدالفتاح عيسى ۱۳۶٨ 8
 عبدالفتاح احمد عبدالفتاح مصطفى حسين ۱۳۶٩ 9

 عبدالقادر عبدالرحمن عبدالقادر عبدالؽنى ۱۳٧۰ 22
 عبدالكريم اشرؾ جمال عوض ۱۳٧۱ 22
 دالرحيم محمدعبداللطيؾ سعد عبداللطيؾ عب ۱۳٧۲ 20
 عبداللطيؾ محمد عبداللطيؾ داود ۱۳٧۳ 22
 عبدهللا ابراهيم احمد عراقى حسن ۱۳٧۴ 24
 عبدهللا احمد شعبان احمد محمد قتله ۱۳٧۵ 25
 عبدهللا احمد عبدهللا سويلم بدوى ۱۳٧۶ 26
 عبدهللا احمد فتوح عبدالمجيد ۱۳٧٧ 27
 عبدهللا اسماعيل محمد ابراهيم ۱۳٧٨ 28
 عبدهللا السيد سليمان عبدهللا ۱۳٧٩ 29
 عبدهللا تامر شفيق محمد عبدالفتاح ندا ۱۳٨۰ 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   والطالب شئون التعليم   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عبدهللا جمال محمد عبدالبر بدر ۱۳٨۱ 2
 
 

 ( 29ـــــــــة رقــــــم ) لجنــــ

  الثانىالدور  

 
 

  فى الطرقة

 عبدهللا سالم عبدهللا سالم ۱۳٨۲ 0
 عبدهللا طارق اسامه عبدالوهاب ۱۳٨۳ 2
 عبدهللا طاهر عبدهللا الحصرى ۱۳٨۴ 4
 عبدهللا عادل برعى عبدالعزيز يحيى ۱۳٨۵ 5
 عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا مجاهد محمد ۱۳٨۶ 6
 عبدهللا عبدالسالم عبدالعزيز احمد االخضر ۱۳٨٧ 7
 عبدهللا عبدالسميع سعد عبدالسميع ۱۳٨٨ 8
 عبدهللا عزت محمد ابراهيم الهجرسى ۱۳٨٩ 9

 عبدهللا فرج عبدالفتاح الشعراوى ۱۳٩۰ 22
 عبدهللا كارم عبدالحميد عبدالخالق اسماعيل ۱۳٩۱ 22
 ن السيد تهامىعبدهللا مجدى عبدهللا حسني ۱۳٩۲ 20
 عبدهللا محمد السيد صابرعطا ۱۳٩۳ 22
 عبدهللا محمد عبدهللا السيد عبدهللا ۱۳٩۴ 24
 عبدهللا محمد فواد حامد ۱۳٩۵ 25
 عبدهللا محمود عبدالعظيم احمد مطر ۱۳٩۶ 26
 عبدهللا محمود عبدهللا محمود على عبدهللا ۱۳٩٧ 27
 رضوانعبدهللا محمود محمد محمد  ۱۳٩٨ 28
 عبدهللا مصطفى حسن صبرى حسن خضر ۱۳٩٩ 29
 عبدهللا نبيل محمد عبدالمعطى ۱۴۰۰ 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   الطالبشئون التعليم و   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عبدهللا هانى ابراهيم الدسوقى السيداحمد ۱۴۰۱ 2
 
 

 ( 42لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثانىالدور  

 
 

  فى الطرقة

 عبدهللا هشام محمد عبدالمقصود ۱۴۰۲ 0
 عبدهللا وائل عبدهللا الطوخى خضير ۱۴۰۳ 2
 عبدهللا وليد السيد احمد الشاذلى ۱۴۰۴ 4
 عبدهللا ياسر السيد محمد عبدالفتاح ۱۴۰۵ 5
 دالمعبود احمدعبدالمعبود اسماعيل عب ۱۴۰۶ 6
 عبدالمعز عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا ۱۴۰٧ 7
 عبدالمنعم اسماعيل حسن اسماعيل راضى ۱۴۰٨ 8
 عبدالمنعم شوقى عبدالمنعم محمد عبدالباقى ۱۴۰٩ 9

 عبدالمنعم عالء الدين عبدالمنعم الشواربى ۱۴۱۰ 22
 عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبدالعزيز السيد ۱۴۱۱ 22
 عبدالوهاب حماده عبدالوهاب السيد محمد ۱۴۱۲ 20
 عبدالوهاب عمرو عبدالوهاب عبدالحميد ۱۴۱۳ 22
 عبدالوهاب محمد حمدى انيس ۱۴۱۴ 24
 عبدالوهاب مسعد عبدالوهاب عبدالرحيم ۱۴۱۵ 25
 عبدالوهاب هانى عبدالوهاب ممدوح بيومى ۱۴۱۶ 26
 عدى سيد مصطفى سيد ۱۴۱٧ 27
 عماد عزت على الطنانى عزت ۱۴۱٨ 28
 عصام ابراهيم مصطفى حسانين ۱۴۱٩ 29
 عصام محمد محمود محمد حطب ۱۴۲۰ 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   لتعليم والطالبشئون ا   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عصمت ايهاب عصمت الخولى ۱۴۲۱ 2
 
 

 ( 42ــــــــة رقــــــم ) لجنـــــ

  االثالثالدور  

 
 

 (226قاعة تدريس كود رقم )  
 

 عفيفى الشحات عفيفى الشحات ۱۴۲۲ 0
 عالء اشرؾ نبيه الدمرداش ۱۴۲۳ 2
 عالء خالد محمد محمدى عفيفى ۱۴۲۴ 4
 عالء صبحى عبدالحميد عبدالهادى ۱۴۲۵ 5
 عالء فكرى عيسى يسن ۱۴۲۶ 6
 محمد فتحى عطيه عالء ۱۴۲٧ 7
 على السيد على فرج محمد ۱۴۲٨ 8
 على ايمن على ابراهيم ۱۴۲٩ 9

 على حسن على حسن االكشر ۱۴۳۰ 22
 على حمدى على ابراهيم عبيد ۱۴۳۱ 22
 على خالد على هاشم ۱۴۳۲ 20
 على عبدالعظيم محمد على ۱۴۳۳ 22
 على عبدهللا راضى عبدهللا الكارؾ ۱۴۳۴ 24
 على محمد احمد شوقى السيد حمزه ۱۴۳۵ 25
 على محمد عبدالحميد محمد العوضى ۱۴۳۶ 26
 على مسعد على ابراهيم ۱۴۳٧ 27
 على وجيه على محمود حليمه ۱۴۳٨ 28
 عماد الدين حسن مهدى شحاته عيد ۱۴۳٩ 29
 عمار ايهاب فتحى عبدالوهاب محمد ۱۴۴۰ 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عمار ياسر عبدالؽفار الشربينى خاطر ۱۴۴۱ 2
 
 

 ( 40لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثالثالدور  

 
 

 ( 227قاعة تدريس كود رقم ) 
 

 عمر ابراهيم الدسوقى عبدالرحمن احمد ۱۴۴۲ 0
 عمر احمد عبدالرحمن محمد ۱۴۴۳ 2
 عمر حسن عواد مؽاورى ۱۴۴۴ 4
 عمر حنفى شعيب همام ۱۴۴۵ 5
 عمر رزق رفاعى محمد عبده ۱۴۴۶ 6
 عمر رضا رجب ابراهيم ۱۴۴٧ 7
 عمر سيد عمر محمود احمد ۱۴۴٨ 8
 عمر شريؾ ياسين محمد حسين ۱۴۴٩ 9

 عمر شهاب عمر محمد مصطفى ۱۴۵۰ 22
 عمر صابر سعيد عماره الميهى ۱۴۵۱ 22
 عمر طارق ابراهيم زكى ۱۴۵۲ 20
 عمر عادل ابراهيم احمد ۱۴۵۳ 22
 عمر عبدالرازق عبدالعظيم عبدالحليم ۱۴۵۴ 24
 عمر عبدالعلىم عبدالفتاح محمد ۱۴۵۵ 25
 عمر عبدالناصر معوض ابراهيم ۱۴۵۶ 26
 عمر عزت محمد يونس سالم ۱۴۵٧ 27
 عمر كرم صفوت مختار شرؾ ۱۴۵٨ 28
 عمر محمد احمد احمد ۱۴۵٩ 29
 عمر محمد عبدهللا النادى مصطفى ۱۴۶۰ 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   التعليم والطالبشئون    

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عمر محمد عبدهللا جالل ۱۴۶۱ 2
 
 

 ( 42ــــــــة رقــــــم ) لجنـــــ

  الثالثالدور  

 
 

 (  0مدرج رقم ) 
 ( 222كود ) 

 

 عمر محمد عزت التهامى السيد ۱۴۶۲ 0
 عمر محمد نبيل محمد ۱۴۶۳ 2
 عمر مدحت حسين احمد ۱۴۶۴ 4
 عمر مسعد عبدهللا السيد ۱۴۶۵ 5
 الؼــــــــــــــــــــــــــــــــى ۱۴۶۶ 6
 نصور ابراهيم منصورعمر م ۱۴۶٧ 7
 عمر نبيل السيد سيد احمد ۱۴۶٨ 8
 عمر هانى شوقى فريد ۱۴۶٩ 9

 عمر هشام احمد احمد حسن ۱۴٧۰ 22
 عمرو احمد السيد عبدالهادى عبدالحافظ ۱۴٧۱ 22
 عمرو احمد عمرو السيد ۱۴٧۲ 20
 عمرو اسالم على محمد على عيش ۱۴٧۳ 22
 ى احمدعمرو خالد محمد منج ۱۴٧۴ 24
 عمرو عادل عبدالفتاح عبدالعظيم محمد ۱۴٧۵ 25
 عمرو عادل محمد حميد بحيرى ۱۴٧۶ 26
 عمرو عبدالمنعم عبدالمنعم محمد السيد ۱۴٧٧ 27
 عمرو محمد احمد محمد حسانين ۱۴٧٨ 28
 عمرو محمد السيد بيومى بحيرى ۱۴٧٩ 29
 عمرو محمد رضا مؽازى محمد شلبى ۱۴٨۰ 02
  عمرو يسرى ابراهيم محمد ابراهيم ۱۴٨۱ 02

  عواد عصام عواد على قطب ۱۴٨۲ 00

  فادى عاطؾ درويش احمد ۱۴٨۳ 02

  فادى محمود عبدالعلىم محمود احمد ۱۴٨۴ 04

  فارس عادل السيد فارس بريك ۱۴٨۵ 05

  فارس فارس عبدالصادق عبدالمجيد ۱۴٨۶ 06

  فارس محمود صبحى الشحات ۱۴٨٧ 07

  فارس ياسر عاطؾ شوكت محمود شحاته ۱۴٨٨ 08

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  لطالب المقيدين بالفرقة االولىكشؾ أرقام الجلوس وأسماء ا
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  فتحى خالد فتحى محمد ۱۴٨٩ 2
 
 

 ( 44لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثالثالدور  

 
 

 (  0مدرج رقم ) 
 ( 222ود ) ك

 

 فتحى محمد فتحى عواد على ۱۴٩۰ 0
 فتحى محمود فتحى السيد ۱۴٩۱ 2
 فتحى يحيى فتحى حلمى على ۱۴٩۲ 4
 كامل محسن كامل ابراهيم ۱۴٩۳ 5
 كريم اشرؾ عبدالعزيز امام حسن ۱۴٩۴ 6
 كريم ايمن سعيد عبدالرسول محمد ۱۴٩۵ 7
 كريم ايمن عبدالعظيم محمود عواد ۱۴٩۶ 8
 كريم ايهاب محمد الحسينى محمد كامل درويش ۱۴٩٧ 9

 كريم تامر محمد عفيفى احمد نصر ۱۴٩٨ 22
 كريم حمدى عبدالهادى محمد ۱۴٩٩ 22
 كريم خالد شكرى عبدالعظيم ۱۵۰۰ 20
 كريم خيرى عبدالروؾ حافظ امين ۱۵۰۱ 22
 كريم عادل محمد عادل محمد سعيد عمر ۱۵۰۲ 24
 م عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز احمدكري ۱۵۰۳ 25
 كريم عفت حسب محمد ۱۵۰۴ 26
 كريم عماد الدين السيد عبدهللا السيد ۱۵۰۵ 27
 كريم محروس ؼريب السيد الطنطاوى ۱۵۰۶ 28
 كريم هانى صالح مصرى ۱۵۰٧ 29
 كريم هشام محمد محمد ۱۵۰٨ 02
 كمال السيد كمال محمد حسن شعالن ۱۵۰٩ 02
 لوى عمرو طه عبدالقادر ۱۵۱۰ 00
 لوى محمود صالح الدين محمد الطوخى ۱۵۱۱ 02
 ماجد احمد محمد حسانين ۱۵۱۲ 04
 ماريو ماهر فكرى زكى عطاهللا ۱۵۱۳ 05
  مازن اسامه جابر محمود ۱۵۱۴ 06

  مازن سيؾ االسالم زكريا ادم عمر ۱۵۱۵ 07

  اوىمازن مجدى عبدالمجيد السيد الشعر ۱۵۱۶ 08

  مازن محمد صالح على زايد ۱۵۱٧ 09

  مازن محمد عبدالؽنى ابراهيم عرابى ۱۵۱٨ 22

  مازن محمود عزت محمد بيومى ۱۵۱٩ 22

  محمد ابراهيم احمد السيد اسماعيل ۱۵۲۰ 20

  محمد ابراهيم احمد السيد القاضى ۱۵۲۱ 22

  محمد ابراهيم محمد محمد المهدى ۱۵۲۲ 24

  بوبكر صديق فارسمحمد ا ۱۵۲۳ 25

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  رقة االولىكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالف
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد احمد ابراهيم احمد خيرهللا ۱۵۲۴ 2
 
 

 ( 45لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثالثالدور  

 
 

 (  0مدرج رقم ) 
 ( 222كود ) 

 

 محمد احمد السيد البشير ۱۵۲۵ 0
 محمد احمد جمال عبدالرحمن ۱۵۲۶ 2
 محمد احمد جوده حسب النبى على سعد ۱۵۲٧ 4
 محمد احمد سيداحمد عبدالحليم مبارك ۱۵۲٨ 5
 محمد احمد شحاته ابوالمجد سيد ۱۵۲٩ 6
 محمد احمد عبدالكريم على ۱۵۳۰ 7
 سيدمحمد احمد عبداللطيؾ ال ۱۵۳۱ 8
 محمد احمد عبدالحميد مهدى حسن ۱۵۳۲ 9

 محمد احمد عفيفى محمود ۱۵۳۳ 22
 محمد احمد فهمى حسن ۱۵۳۴ 22
 محمد احمد محمد عبدالرازق ۱۵۳۵ 20
 محمد احمد محمد عبدالمنعم شحات امام ۱۵۳۶ 22
 محمد اسامه كامل محمد سالم ۱۵۳٧ 24
 محمد اسامه محمد مؽاورى ۱۵۳٨ 25
 محمد اسامه مصطفى احمد سالمه ۱۵۳٩ 26
 محمد اسالم فاروق السيد ۱۵۴۰ 27
 محمد اسالم محمد السيد عبدالعظيم بدوى ۱۵۴۱ 28
 محمد اسالم محمد الطيب ۱۵۴۲ 29
 محمد اسماعيل حسين على ۱۵۴۳ 02
 محمد اشرؾ جميل لطفى احمد ۱۵۴۴ 02
 محمد اشرؾ رضوان عبدالنعيم ۱۵۴۵ 00
 محمد اشرؾ عبدالرحمن عبدالعزيز حالوه ۱۵۴۶ 02
 محمد اشرؾ على احمد على الباهى ۱۵۴٧ 04
 محمد اشرؾ فتحى عبدالحليم اسعد ۱۵۴٨ 05
  محمد اشرؾ محمد ابوزيد سيد احمد ۱۵۴٩ 06

  محمد السيد احمد محمد ۱۵۵۰ 07

  محمد السيد انور محمدى على ۱۵۵۱ 08

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200امعى فى العام الج

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد السيد حجازى السيد عبدالعزيز ۱۵۵۲ 2
 
 

 ( 46لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثالثالدور  

 
 

 فى الطرقة 
 

 محمد السيد حسن السيد احمد ۱۵۵۳ 0
 مد احمد سالم نجممحمد السيد مح ۱۵۵۴ 2
 محمد السيد مرسى محمد ۱۵۵۵ 4
 محمد امين محمد امين حسانين ۱۵۵۶ 5
 محمد امين محمد امين هيكل ۱۵۵٧ 6
 محمد انور جوده محمد حمود ۱۵۵٨ 7
 محمد ايمن ابراهيم محمد عبدالعلىم ۱۵۵٩ 8
 محمد ايمن امين ابراهيم عبدالرازق ۱۵۶۰ 9

 مين عبدالسالممحمد ايمن ا ۱۵۶۱ 22
 محمد ايمن حلمى ؼنيم ۱۵۶۲ 22
 محمد ايمن كامل مرسى ۱۵۶۳ 20
 محمد ايمن نصر احمد ۱۵۶۴ 22
 محمد باهر عبدالعظيم حجاج ۱۵۶۵ 24
 محمد بشير محمد مصطفى ۱۵۶۶ 25
 محمد بهاء الدين محمد الشحات عباس الشحات ۱۵۶٧ 26
 محمد جمال سعد مرسى ۱۵۶٨ 27
 محمد جمال محمد ابراهيم السيد ۱۵۶٩ 28
 محمد جمال محمد حسن محمد ۱۵٧۰ 29
 محمد جوده مصطفى ابوزيد السيد ۱۵٧۱ 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  دالعزيزمحمد حسام الدين محمد عب ۱۵٧۲ 2
 
 

 ( 47لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثالثالدور  

 
 

 فى الطرقة 
 

 محمد حسام رسالن حسين السيد ۱۵٧۳ 0
 محمد حسام محمد احمد شعبان ۱۵٧۴ 2
 محمد حسن سعد حسن ۱۵٧۵ 4
 محمد حسن عبدالعزيز حسن ۱۵٧۶ 5
 محمد حسن عبدالمطلب حسين ابراهيم ۱۵٧٧ 6
 د حسن عزت حسنمحم ۱۵٧٨ 7
 محمد حسنى السيد مؽاورى ۱۵٧٩ 8
 محمد حسنين عبدالمعبود حسنين طه ۱۵٨۰ 9

 محمد حسين حسين السيد حجازى ۱۵٨۱ 22
 محمد حمدى خيرهللا حجاج ۱۵٨۲ 22
 محمد حموده احمد احمد ۱۵٨۳ 20
 محمد خالد احمد احمد متولى ۱۵٨۴ 22
 طفىمحمد خالد سالمه صالح مص ۱۵٨۵ 24
 محمد خالد صفوت شكرى ۱۵٨۶ 25
 محمد خالد عبدالرحمن محمد عبده ۱۵٨٧ 26
 محمد خميس محمد عبدالعزيز على ۱۵٨٨ 27
 محمد راضى عبدالهادى ؼنيم الدخاخنى ۱۵٨٩ 28
 محمد رضا محمد حسين محمد ۱۵٩۰ 29
 محمد رضا وجيد عبداللطيؾ ۱۵٩۱ 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200عى فى العام الجام

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد رمضان ابراهيم عوض عمار ۱۵٩۲ 2
 
 

 ( 48لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثالثالدور  

 
 

 فى الطرقة 
 

 محمد سامح صبحى ابوالنصر ۱۵٩۳ 0
 مدمحمد سامح عبدالفتاح مح ۱۵٩۴ 2
 محمد سامى حسنين عبدالخالق ۱۵٩۵ 4
 محمد سامى محمد امام ۱۵٩۶ 5
 محمد سعد السيد البشرى امام ۱۵٩٧ 6
 محمد سعيد محمود عبدالصمد ۱۵٩٨ 7
 محمد سعيد نور خليفه ۱۵٩٩ 8
 محمد سمير عبدالعزيز شاهين ۱۶۰۰ 9

 محمد سيد عفيفى ابوسريع ۱۶۰۱ 22
 دالجواد هادى عفيفىمحمد شريؾ عب ۱۶۰۲ 22
 محمد طارق عبدالمحسن عرفه ابراهيم ۱۶۰۳ 20
 محمد طارق محمد حسنى عبدالوهاب ۱۶۰۴ 22
 محمد طارق محمد عبدالحميد ۱۶۰۵ 24
 محمد طارق مرسى على ۱۶۰۶ 25
 محمد طارق يوسؾ عبدالروؾ ۱۶۰٧ 26
 محمد عادل السيد محمد شريؾ ۱۶۰٨ 27
 كمال ؼنيمىمحمد عادل  ۱۶۰٩ 28
 محمد عاطؾ احمد ابوالهمم ۱۶۱۰ 29
 محمد عاطؾ محمد عبدالفتاح متولى العيله ۱۶۱۱ 02

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   لتعليم والطالبشئون ا   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  رمحمد عبدالحميد عبدالعاطى محمد منتص ۱۶۱۲ 2
 
 

 ( 49لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثالثالدور  

 
 

 فى الطرقة 
 

 محمد عبدالرحمن رجب محمد السيد ۱۶۱۳ 0
 محمد عبدالرحمن عبدالرووؾ عبدالرحمن ۱۶۱۴ 2
 محمد عبدالرحمن محمد عبدالرازق المطراوى ۱۶۱۵ 4
 محمد عبدالرحمن يحيى موسى ۱۶۱۶ 5
 عبدالستار عبدالعال االلفىمحمد عبدالروؾ  ۱۶۱٧ 6
 محمد عبدالعال على السيد ابراهيم ۱۶۱٨ 7
 محمد عبدالعزيز عيد ابراهيم على ۱۶۱٩ 8
 محمد عبدالعظيم سيد احمد عبدالعظيم محمد ۱۶۲۰ 9

 محمد عبدالؽنى محمد عبدالؽنى ۱۶۲۱ 22
 محمد عبدهللا السيد احمد يوسؾ ۱۶۲۲ 22
 لعفيفى مصلحىمحمد عبدهللا ا ۱۶۲۳ 20
 محمد عبدهللا نصر عبدهللا الؽزولى ۱۶۲۴ 22
 محمد عبدالناصر محمد محمد سليمان ۱۶۲۵ 24
 محمد عبدالنبى محمد ؼريب ۱۶۲۶ 25
 محمد عبدالهادى حافظ محمد عبدالهادى ۱۶۲٧ 26
 محمد الصباغ عبد العليممحمد عزت  ۱۶۲٨ 27
 بدالرحمنمحمد عصام السيد عبدالوهاب ع ۱۶۲٩ 28
 محمد عصام محمود محمد سعيد ۱۶۳۰ 29
 محمد عالء عبدالونيس العربى ۱۶۳۱ 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  حسينى دريهم محمد عالء محمد ۱۶۳۲ 2
 
 

 ( 52لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الثالثالدور  

 
 

 فى الطرقة 
 

 محمد على عبدالخالق على ۱۶۳۳ 0
 محمد على عبدالمعبود على ۱۶۳۴ 2
 محمد على محمد بكرى حسب النبى ۱۶۳۵ 4
 محمد على محمد حنفى ۱۶۳۶ 5
 محمد عماد الدين عبدالسالم زؼلول ۱۶۳٧ 6
 محمد عماد السيد الصادق ۱۶۳٨ 7
 محمد عماد حسنى عبدالرازق ۱۶۳٩ 8
 محمد عماد محمد احمد هيكل ۱۶۴۰ 9

 محمد عماد محمد على ۱۶۴۱ 22
 محمد عمرو عبدالرشيد محمدى ۱۶۴۲ 22
 محمد عمرو مسعد السيد محمد عفيفى ۱۶۴۳ 20
 محمد عنتر عنتر محمد احمد ۱۶۴۴ 22
 زيدان عبدالبديع محمد عيسى ۱۶۴۵ 24
 محمد فارس عبدالفتاح على ۱۶۴۶ 25
 محمد فرج فتحى فرج ۱۶۴٧ 26
 محمد كامل ابراهيم سالم ۱۶۴٨ 27
 محمد كرم محمود بكر ۱۶۴٩ 28
 محمد ماجد عبدالحميد محمد شرباش ۱۶۵۰ 29
 محمد ماجد كامل احمد ۱۶۵۱ 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             الرياضيةكلية التربية    
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200لعام الجامعى فى ا

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد ماهر اسماعيل عطيه ۱۶۵۲ 2
 
 

 ( 52لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الرابعالدور  

 
 

 (  2مدرج رقم ) 
 (  422كود ) 

 

 محمد مجدى احمد محمد السعدنى ۱۶۵۳ 0
 محمد مجدى شاكر محمود عماره ۱۶۵۴ 2
 محمد محمد سعيد ابراهيم ۱۶۵۵ 4
 محمد محمد عبدالرحمن عبدالصادق ۱۶۵۶ 5
 محمد محمد عبدالعظيم على محمد ۱۶۵٧ 6
 محمد محمود احمد السيد شعيب ۱۶۵٨ 7
 محمد محمود بسيونى حسين ۱۶۵٩ 8
 محمد محمود عطيه محمد موسى ۱۶۶۰ 9

 مد محمود محمد احمد ابراهيم الصيادمح ۱۶۶۱ 22
 محمد محى الدين السيد قمر عبدالحميد السيد ۱۶۶۲ 22
 محمد مختار عبدهللا محمد سعيد ۱۶۶۳ 20
 محمد مرتضى عبداللطيؾ عبدالحى عبدالحليم ۱۶۶۴ 22
 محمد مسعد محمد االباصيرى اسماعيل ۱۶۶۵ 24
 محمد مسعد محمد جعفر ۱۶۶۶ 25
 محمد مصطفى الؽمرى حسن عبدالرحمن ۱۶۶٧ 26
 محمد مصطفى ربيع السيد ۱۶۶٨ 27
 محمد مصطفى زكى محمد الخيارى ۱۶۶٩ 28
 محمد ممدوح عفيفى حسين السيد ۱۶٧۰ 29
 محمد ناصر بالل حسن الكومى ۱۶٧۱ 02
 محمد ناصؾ محمد مهدى حسن دومه ۱۶٧۲ 02
 محمد نبيل خميس محمد ۱۶٧۳ 00
 حمد نبيل محمد محمد شحاتهم ۱۶٧۴ 02
 محمد نهاد ابوالسعود فواد عبدالمجيد ۱۶٧۵ 04
 محمد هشام محمود محمد عبدهللا الزهيرى ۱۶٧۶ 05
  محمد وائل فكرى احمد ۱۶٧٧ 06

  محمد وائل محب عبدالبارى ۱۶٧٨ 07

  محمد وجدى عبدالرحيم مخيمر ۱۶٧٩ 08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200امعى فى العام الج

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد يحى محمد ؼريب ۱۶٨۰ 2
 
 

 ( 50لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الرابعالدور  

 
 

 (  2مدرج رقم ) 
 (  422كود ) 

 

 محمدى خالد محمدى محمد ۱۶٨۱ 0
 ابوسريع ابراهيم عدالن محمود ابراهيم ۱۶٨۲ 2
 محمود احمد جالل احمد محمد ۱۶٨۳ 4
 محمود احمد سعيد مشرؾ هندى ۱۶٨۴ 5
 محمود احمد محمد عماره حسانين ۱۶٨۵ 6
 محمود الدمرداش نفيلى محمد الدمرداش ۱۶٨۶ 7
 محمود السيد خضر السيد خضر عبده ۱۶٨٧ 8
 محمود السيد محمد امام ۱۶٨٨ 9

 محمود الطوخى السعيد يونس الخياط ۱۶٨٩ 22
 محمود ايمن رشاد ابوالخير ۱۶٩۰ 22
 محمود ايمن عبدالمحسن السيد ۱۶٩۱ 20
 محمود ايمن محمود جودة ۱۶٩۲ 22
 محمود باسم محمد على عبدالعظيم ۱۶٩۳ 24
 محمود بشير عبدالبارى عقل موسى ۱۶٩۴ 25
 ىمحمود جمال عبدهللا عواد الشاذل ۱۶٩۵ 26
 محمود حامد عوض حامد ۱۶٩۶ 27
 محمود خالد محمود السيد الؽباشى ۱۶٩٧ 28
 محمود رافت فتحى حسن العمرى ۱۶٩٨ 29
 محمود رضا السيد منصور ۱۶٩٩ 02
 محمود رمضان عبدالرحمن عبدالحليم عامر ۱٧۰۰ 02
 محمود سالمه على على الداد ۱٧۰۱ 00
 يدمحمود سليمان صادق الس ۱٧۰۲ 02
 محمود صالح عفيفى محمد سيد احمد ۱٧۰۳ 04
 محمود صالح محمد عيسى محمد ۱٧۰۴ 05
 محمود طاهر ابراهيم محمد صيام ۱٧۰۵ 06
 محمود عادل عمر على البربرى ۱٧۰۶ 07
 محمود عاطؾ عبدالحليم عبدالحليم ۱٧۰٧ 08
 محمود عبدالباسط عبدالصمد عبدالرحمن ۱٧۰٨ 09
 د عبدالحكيم محمد احمد الحضرىمحمو ۱٧۰٩ 22
 محمود عبدالعزيز احمد ندا ۱٧۱۰ 22
 محمود عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالعزيز ۱٧۱۱ 20
 محمود عبدالنبى ابراهيم محمد خاطر ۱٧۱۲ 22
 محمود على عبدهللا على ۱٧۱۳ 24
 محمود عمر عبدالحميد حسن المراؼى ۱٧۱۴ 25

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200امعى فى العام الج

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمود عمرو بدوى مجاهد ابورزق ۱٧۱۵ 2
 
 

 ( 52لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الرابعالدور  

 
 

 (  2مدرج رقم ) 
 (  422كود ) 

 

 محمود فايز عبدالمنعم محمد ابراهيم ۱٧۱۶ 0
 محمود فتحى طاهر محمد على ۱٧۱٧ 2
 محمود فرحات محمود احمد عبدالمؽيث ۱٧۱٨ 4
 محمود مجدى محمود يسرى ۱٧۱٩ 5
 محمود محمد حامد عبدالرووؾ ۱٧۲۰ 6
 محمود محمد سيد محمود ۱٧۲۱ 7
 محمود محمد صادق محمد على ۱٧۲۲ 8
 محمود محمد على محمد بخيت ۱٧۲۳ 9

 محمد محمد رضا حسنمحمود  ۱٧۲۴ 22
 محمود محمد محمود عبدالحسيب فوده ۱٧۲۵ 22
 محمود محمد محمود على رزق ۱٧۲۶ 20
 محمود محمد منير محمود سليمان ۱٧۲٧ 22
 محمود مصطفى االمام السيد احمد ۱٧۲٨ 24
 محمود منصور بدوى ابراهيم على ۱٧۲٩ 25
 محمود ناجى محمد عبدالمقصود محمد ۱٧۳۰ 26
 محمود يسن محمد يسن ابوالخير ۱٧۳۱ 27
 مختار جمال محمد فوزى عبدالعلىم احمد ۱٧۳۲ 28
 مختار محمد مختار عبدالعزيز ۱٧۳۳ 29
 مختار ناصر صابر عبدالمنعم ۱٧۳۴ 02
 مدحت رمضان سيد عبدالرحمن ۱٧۳۵ 02
 مرسلين طارق ابراهيم عبدالعظيم العيله ۱٧۳۶ 00
 د ابراهيم يوسؾ تدرسمرقس سعي ۱٧۳٧ 02
 مروان احمد عبدالودود محمد قشيشة ۱٧۳٨ 04
 مروان خالد حلمى عبدالؽنى وهدان ۱٧۳٩ 05
 مروان ساهر محمد جوده احمد ۱٧۴۰ 06
 مروان عاطؾ عبدالمقصود مؽاورى ۱٧۴۱ 07
 مروان عاطؾ على زكى ۱٧۴۲ 08

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 قرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو وم    0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  مروان عبدالكريم اسماعيل عفيفى ۱٧۴۳ 2
 
 

 ( 54لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الرابعالدور  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 مروان عصام محمد محمد ۱٧۴۴ 0
 مروان عمر محمد سيد على حسين ۱٧۴۵ 2
 مروان محمد امام محمود ايوب ۱٧۴۶ 4
 مروان محمد عبدالفتاح عبدالفتاح ۱٧۴٧ 5
 مسعد وليد كامل مصطفى ۱٧۴٨ 6
 مسعود اشرؾ مسعود عبدالبديع ۱٧۴٩ 7
 مصطفى ابراهيم السيد السيد قمر ۱٧۵۰ 8
 مصطفى ابراهيم حسنين ابراهيم حسنين ۱٧۵۱ 9

 عبدالعظيممصطفى احمد شوقى عثمان  ۱٧۵۲ 22
 مصطفى احمد عواد عبدالفتاح ۱٧۵۳ 22
 مصطفى احمد مصطفى مصطفى ۱٧۵۴ 20
 مصطفى اشرؾ مصطفى علىوه ۱٧۵۵ 22
 مصطفى السيد تاج الدين السيد السعدنى ۱٧۵۶ 24
 مصطفى جمال عبدالرحمن البابلى ۱٧۵٧ 25
 مصطفى جمال فكرى عبدالباقى عبدالوهاب ۱٧۵٨ 26
 فى خالد ابراهيم محمدمصط ۱٧۵٩ 27
 مصطفى سمير محمد طاحون ۱٧۶۰ 28
 مصطفى سمير محمد عبدالشافى ۱٧۶۱ 29
 مصطفى سيد على سيد عبدالعال ۱٧۶۲ 02
 مصطفى صبحى محمود الروينى ۱٧۶۳ 02
 مصطفى طارق حلمى عواد عبدهللا ۱٧۶۴ 00
 مصطفى طارق رمضان مصطفى ۱٧۶۵ 02
 صديق عامرمصطفى عامر ال ۱٧۶۶ 04
 مصطفى عبدالشافى عبدالمنعم عبدالشافى يوسؾ ۱٧۶٧ 05

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  مصطفى عبدالنبى محمد عبدالواحد ۱٧۶٨ 2
 
 

 ( 55لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الرابعالدور  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 مصطفى عصام جاب هللا شريؾ ۱٧۶٩ 0
 مصطفى على ابوالخير على هيكل ۱٧٧۰ 2
 مصطفى على جوده بالل عوض هللا ۱٧٧۱ 4
 مصطفى ماهر متولى محمد متولى ۱٧٧۲ 5
 مصطفى مجدى محمد صادق ۱٧٧۳ 6
 مصطفى محمد بخيت محمود ۱٧٧۴ 7
 مصطفى محمد عبدالنبى على ۱٧٧۵ 8
 مصطفى محمد عزب ابراهيم ۱٧٧۶ 9

 مصطفى محمد محمد احمد الؽزولى ۱٧٧٧ 22
 مصطفى محمد محمد عبدالرحيم ابوالعطا ۱٧٧٨ 22
 مصطفى محمد محمد عواد ۱٧٧٩ 20
 مصطفى محمد مصطفى عبدالرحمن ۱٧٨۰ 22
 مصطفى محمد يوسؾ محمد زاهى ۱٧٨۱ 24
 مصطفى محمود ابراهيم على محمد ۱٧٨۲ 25
 مصطفى محمود احمد محمود محمد بعيه ۱٧٨۳ 26
 مصطفى محمود الليثى احمد ۱٧٨۴ 27
 مصطفى محمود حسنين محمد حسنين شوالى ۱٧٨۵ 28
 مصطفى محمود سعيد محمود ۱٧٨۶ 29
 مصطفى محمود يوسؾ محمود النجار ۱٧٨٧ 02
 سالم مصطفى ناجى احمد عفيفى ۱٧٨٨ 02
 مصطفى وليد فتحى عبدالفتاح ۱٧٨٩ 00
 مصطفى ياسر عبدالعظيم ابراهيم بركات ۱٧٩۰ 02
 مصطفى ياسر عبدالعظيم عبدالعظيم ۱٧٩۱ 04
 معاذ احمد اسماعيل على محمد ۱٧٩۲ 05

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  معاذ ايمن عبدالعاطى عبدالؽنى الشحات ۱٧٩۳ 2
 
 

 ( 56لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 

  الرابعالدور  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 معاذ عبدالفتاح عطيه محمد محيسن ۱٧٩۴ 0
 معاذ محمود حسن عبدالقادر ۱٧٩۵ 2
 رضوانمندى مرسى مندى مرسى  ۱٧٩۶ 4
 مهند سعيد السيد عيد سيد احمد ۱٧٩٧ 5
 مومن فتحى عبدالمومن قطب شريؾ ۱٧٩٨ 6
 مومن محمد عبدالرازق ادريس محمد ۱٧٩٩ 7
 مومن وليد حسن فواد محمود زؼلول ۱٨۰۰ 8
 مينا سمرى ميخائيل بخيت عوض ۱٨۰۱ 9

 نادر محمد سعيد محمد سيد احمد الجناينى ۱٨۰۲ 22
 نادر نديم مصيلحى محمد الحلوانى ۱٨۰۳ 22
 ناصر جالل ناصر حسن ناصر ۱٨۰۴ 20
 نور محمد سعد محمد على ۱٨۰۵ 22
 نور نادر سامى عبدالرحمن ۱٨۰۶ 24
 هشام السيد عبدالقادر وهدان ۱٨۰٧ 25
 هشام عبدالعال سعد محمد حسن عطا هللا ۱٨۰٨ 26
 هشام محمد عبدالفتاح السيد ۱٨۰٩ 27
 هشام محمد محمود منصور سعد ۱٨۱۰ 28
 وحيد حاكم لبيب حالوه ۱٨۱۱ 29
 وليد عباس عاشور عباس سليمان ۱٨۱۲ 02
 وليد هشام عادل محمد المهدى ۱٨۱۳ 02
 ياسر عرفات عيد عبدالرحيم ۱٨۱۴ 00
 ياسر ياسر السيد حسن الور ۱٨۱۵ 02
 يحيى محمود ابراهيم الدسوقى ۱٨۱۶ 04
 ؾ احمد عبدالنبى احمد سالميوس ۱٨۱٧ 05

 



 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  مقيدين بالفرقة االولىكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب ال
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  يوسؾ اسالم محمد عبدالخالق قاسم احمد ۱٨۱٨ 2
 
 
 
 
 

 ( 57لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 
 الدور الرابع  

 
 

 (  425دريب كود ) صالة ت
 

 يوسؾ اشرؾ عبدهللا سيد نجدى ۱٨۱٩ 0
 يوسؾ ايمن احمد عوض ۱٨۲۰ 2
 يوسؾ بالل محمد عبدالمولى الصباغ ۱٨۲۱ 4
 يوسؾ تامر سيد عبدالعزيز سيد ۱٨۲۲ 5
 يوسؾ جابر محمود يوسؾ مصطفى ۱٨۲۳ 6
 يوسؾ حمدى السيد عبدالفتاح ۱٨۲۴ 7
 بدالخالق حجازىيوسؾ خالد سمير ع ۱٨۲۵ 8
 يوسؾ رجب مصطفى خليفه ۱٨۲۶ 9

 يوسؾ رضا عبدالهادى محمد حسن عبدالعال ۱٨۲٧ 22
 يوسؾ رضوان السيد محمود ۱٨۲٨ 22
 يوسؾ سعيد على احمد على الباهى ۱٨۲٩ 20
 يوسؾ سعيد على محمد حسانين ۱٨۳۰ 22
 يوسؾ سيد كامل رجب ۱٨۳۱ 24
 دالعظيميوسؾ صالح رفعت عب ۱٨۳۲ 25
 يوسؾ صالح محمد الحسينى عبدالرحمن اسماعيل ۱٨۳۳ 26
 يوسؾ طاهر عبدالمومن ؼالى زهران ۱٨۳۴ 27
 يوسؾ عادل ابراهيم محمد حسن ۱٨۳۵ 28
 يوسؾ عبدهللا محمد ابراهيم محمد ۱٨۳۶ 29
 يوسؾ عبدالنبى ابوسريع محمود هريدى ۱٨۳٧ 02
 مراد يوسؾ عبدالوهاب بخيت يوسؾ ۱٨۳٨ 02
 يوسؾ عصام السيد عبدالرحمن ۱٨۳٩ 00
 يوسؾ عفيفى السيد عفيفى ۱٨۴۰ 02
 يوسؾ عماد حلمى محمد البطاوى ۱٨۴۱ 04
 يوسؾ عمر على عزب ۱٨۴۲ 05

 



 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 )  مستجدون  (   بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  ـــماالســــــ رقم الجلوس  م

  يوسؾ فرج نصر عبدالرشيد السيد فرج ۱٨۴۳ 2
 
 
 
 
 
 

 ( 58لجنـــــــــــــة رقــــــم ) 
 الدور الرابع  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 يوسؾ ماهر صالح يوسؾ ۱٨۴۴ 0
 يوسؾ محمد احمد محمد ۱٨۴۵ 2
 يوسؾ محمد حسنين ابراهيم ابوستيت ۱٨۴۶ 4
 زيديوسؾ محمد سالم ابو ۱٨۴٧ 5
 يوسؾ محمد سالم سيد ۱٨۴٨ 6
 يوسؾ محمد صابر على جوهر ۱٨۴٩ 7
 يوسؾ محمد عبدالفتاح محمد عاصم ۱٨۵۰ 8
 يوسؾ محمد على عبدالمعطى ۱٨۵۱ 9

 يوسؾ محمد فتحى سيد احمد ۱٨۵۲ 22
 يوسؾ محمد فتحى محمد ۱٨۵۳ 22
 يوسؾ محمود احمد عبدالرازق على ۱٨۵۴ 20
 مصطفى ابراهيم ابوالوفايوسؾ  ۱٨۵۵ 22
 يوسؾ مصطفى الثعلب محمد ۱٨۵۶ 24
 يوسؾ مصطفى محمد رضوان ۱٨۵٧ 25
 يوسؾ نادر عبدالحليم جودة ۱٨۵٨ 26
 يوسؾ احمد عبد المجيد محمد عبد الوهاب  2859 27
 زياد اشرؾ عبد الؽنى عبد الهادى 2862 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

     االدارةالمدخل فى  (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد جودة عبد الفتاح  0525 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 59)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 د محمد على زؼارى احمد حسام احم 0526 0

 احمد محمود عبد الحليم جمعه 0522 2

 احمد يوسؾ عبد هللا ابراهيم 0527 4

 اسالم مصطفى حسنى السيد احمد  0540 5

 سعيد محمد سعيد محمد حسن  0560 6

 عبد الرحمن احمد السيد  محمد  0574 7

 عبد الرحمن على عبد العظيم محمد  0577 8

  احمد عبد هللا احمد سعد عبد هللا 0582 9

 عمار جمال حسن محمد محمد خليل 0592 22

 عمر طارق محمود محمد كريم  0596 22

 فارس احمد على الدين بيومى  0622 20

 فارس محمد النبوى محمد محمود  0620 22

 كريم ايمن احمد ابراهيم  0622 24

 كريم تامر على عزب على الدالى  0625 25

 محمد احمد محمد السيد على الديب 0622 26

 محمد احمد محمد مختار حسونه  0624 27

 محمد السيد عبد المرضى سليمان  0627 28

 محمد طلعت جمال محمود 0608 29

 محمد عصام ابراهيم صادق  0626 02

 محمد هانى محمد عبد الحميد  0646 02

 طيؾ محمود احمد عبد المنعم عبد الل 0650 00

 محمود صبحى السيد حسين يوسؾ  0655 02

 محمود عادل محمود السيد  0657 04

 محمود عماد محمود عبد الوهاب  0659 05

  ممدوح محمد منير ابراهيم حجازى  0670 06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

     الثانية الفرقة المدخل فى االدارة (   التخلفات)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  زياد ياسر عبد الحى محمد بيومى  6720 2
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 صالح احمد سليمان مصلحى  6745 0
 معهمحمد زكريا سلمان ج 6998 2

 من الفرقة االولى تحميل وعليهم مستجد الفرقة الثانية   

 اسماعيل ابراهيم اسماعيل عبد الدايم  6620 2
 حمزة محمد على حمزة  6692 0
 محمد احمد عبد المالك ابراهيم  7057 2
 محمد حمادة حسن حسن  7058 4
 محمد عادل محمد على الدرديرى  7059 5
 حمد محمودمصطفى ا 7062 6
 يوسؾ احمد متولى يوسؾ  7062 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   التربية الحركية (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد ابراهيم عبد الحكيم ابراهيم  0522 2
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  59)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احمد بدران احمد محمد رزق  0520 0

 احمد جمال ابو المكارم دسوقى  0522 2

 احمد جميل موسى عبده  0524 4

 احمد جودة عبد الفتاح  0525 5

 ارى احمد حسام احمد محمد على زؼ 0526 6

 احمد خالد احمد عبد الخالق حسن  0527 7

 احمد خالد احمد متولى احمد  0528 8

 احمد رضا محمد عبد العظيم بيومى 0529 9

 احمد سامح سالمة عبد الفتاح  0522 22

 احمد سامح محمد زكى احمد هيكل 0522 22

 احمد سعد عبد الحميد على الشهالى  0520 20

 سعيد توفيق شعبان بديوى احمد  0522 22

 احمد سمير شعبان محمد  0524 24

 احمد سيد محمد على  0526 25

 احمد شريؾ احمد سليمان  0527 26

 احمد طارق عبد الحميد صبيح  0528 27

 احمد عارؾ كرم احمد عوض 0502 28

 احمد عبد العزيز محمد عبد المنعم 0502 29

 حمود عوض احمد عزت رمضان م 0500 02

 احمد على عبد الرسول منصور  0502 02

 احمد على عبد القادر برهام  0504 00

 احمد محمد حيدر محمد عالم  0505 02

 احمد محمد عبد الؽنى محمد  0506 04

 احمد محمد عبد الستار احمد  0507 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   التربية الحركية (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200لجامعى فى العام ا
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد محمد عبد هللا سالم 0508 2
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 احمد محمد محمد محمود عبد القوى  0509 0

 احمد محمود عبد الحليم جمعه 0522 2

 احمد محمود محروس احمد يوسؾ 0522 4

 احمد محمود محمد عزمى  0520 5

 احمد ممدوح السيد محمود  0522 6

 احمد نبيل سعيد عبده  0524 7

 احمد نبيل عبد الكافى محمد  0525 8

 احمد يسرى محمد ابو العال  0526 9

  ابراهيم احمد يوسؾ عبد هللا 0527 22

 ادهم ناصر صابر مصطفى شحاته 0528 22

 اسالم سامى حسانين عبد الفتاح خليل  0529 20

 اسالم سعيد محمد على احمد قاسم  0542 22

 اسالم محمد الطوخى عبد المقصود  0542 24

 اسالم مصطفى حسنى السيد احمد  0540 25

 اشرؾ خالد محمد ؼنيمى  0542 26

 السيد وليد فؤاد زيدان 0544 27

 انور محمد نور الدين محمد عبد العزيز  0545 28

 ثابت مصطفى ثابت على  0546 29

 حسام حسن عبد النبى عبد الرحمن  0548 02

 حسام عادل محمود نصر الدين 0549 02

 حسن احمد احمد محمد عمر  0552 00

 حسن محمد عبده حسين الوكيل  0552 02

 حسن محمود احمد ابراهيم  0550 04

 حسين ابراهيم عطيه ابراهيم  0552 05

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   التربية الحركية (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  الموجود خالد وليد عبد الرحمن عبد 0554 2
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 رضوان ربيع رضوان حجاج  0555 0

 زياد زكريا يحى سالم محمد  0556 2

 زياد سعيد ابو سريع ابراهيم على  0557 4

 زياد محمود ابراهيم على  0558 5

 القوى هاشم سامح حسن عبد  0559 6

 سعيد اسالم سعيد ذكى السيد  0562 7

 سعيد عبد المعطى سعيد عبد المعطى  0562 8

 سعيد محمد سعيد محمد حسن  0560 9

 سمير عصام عبد الرحمن عبد العليم  0562 22

 سيؾ سعيد موسى محمد  0564 22

 سيؾ نعمان سيؾ اليزل ابو زيد 0565 20

 مد ابراهيم بريك شادى وليد ح 0566 22

 شهاب محمد محمد السيد عامر  0567 24

 صالح حسن صالح على  0568 25

 طارق سيد عبد العال ابراهيم  0569 26

 عادل محمد عبد العادل عبد الوهاب  0572 27

 عاطؾ اسامة عاطؾ مجاهد  0572 28

 عاطؾ عماد محمد الهادى عبد العال 0570 29

 حمن ابراهيم محمد خليل عبد الر 0572 02

 عبد الرحمن احمد السيد  محمد  0574 02

 عبد الرحمن السيد محمد ابراهيم  0575 00

 عبد الرحمن على عبد العظيم محمد  0577 02

 عبد الرحمن متولى امين محمد السيد 0578 04

 عبد الرحمن مصطفى ذكى محمد  0579 05

 
 
 
 



 

                                                                                                                             ةكلية التربية الرياضي   
                   شئون التعليم والطالب   

   ية الحركيةالترب (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عبد الرحمن ياسر محمد سالم  0582 2
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 
 

(الدور الرابع  60)    
 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 سر صالح الدين عبد العزيز عبد العليم يا 0580 0

 عبد هللا احمد عبد هللا احمد سعد  0582 2

 عبد هللا سعيد السيد على الباشا  0584 4

 عبد هللا شحته عواد عبدالعال  0585 5

 عبد هللا صبحى سيد السعيد السيد  0586 6

 عبد هللا ناصر عبد البد يع عفيفى  0588 7

 بد العزيز سليمان عبد المنعم ياسر ع 0589 8

 على نجاح حواش على  0592 9

 على هشام شعبان عبد الحكم  0590 22

 عمار جمال حسن محمد محمد خليل 0592 22

 عمر ابوزيد عطيه القالع  0594 20

 عمر صالح عباس محمد ؼنية  0595 22

 عمر طارق محمود محمد كريم  0596 24

 حمد عمر عصام محمد كمال م 0597 25

 عمرو احمد ابراهيم السيد  0598 26

 عمرو عطيه على محمد النساج  0599 27

 عمرو محمد مصطفى الشحات  0622 28

 فارس احمد على الدين بيومى  0622 29

 فارس محمد النبوى محمد محمود  0620 02

 كريم ايمن احمد ابراهيم  0622 02

 السالمكريم ايمن عبد العزيز عبد  0624 00

 كريم تامر على عزب على الدالى  0625 02

 كريم محمد يوسؾ سيد  0626 04

 مازن محمد محمد بدوى  0627 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   التربية الحركية (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  ــــماالســـــ رقم الجلوس  م

  ماهر طارق فتحى عبد الفتاح  0628 2
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 محمد ابراهيم محمد ابراهيم  0629 0

 محمد احمد ابراهيم محمود  0622 2

 محمد احمد سماحة عبد السميع  0620 4

 السيد على الديبمحمد احمد محمد  0622 5

 محمد احمد محمد مختار حسونه  0624 6

 محمد السيد عبد المرضى سليمان  0627 7

 محمد ايمن محمد محمد المكى  0628 8

 محمد ثروت فهمى عبد المنعم  0602 9

 محمد جمال احمد على  0602 22

 محمد حسن مختار امام محمد  0600 22

 مد خلؾ محمد حسنى خلؾ مح 0602 20

 محمد خالد محمد فريد  0604 22

 محمد سعيد محمدى يوسؾ  0606 24

 محمد شحته امين عبد اللطيؾ  0607 25

 محمد طلعت جمال محمود 0608 26

 محمد عادل محمود بيومى الدهشان 0609 27

 محمد عاطؾ سعد على  0622 28

 محمد عبد العزيز محمد ابو النجا  0622 29

 محمد عبد الكريم محمد محمد  0620 02

 محمد عبد هللا ابراهيم ابراهيم  0622 02

 محمد عبد الناصر عبد المنعم خطاب  0624 00

 محمد عبد الناصر محمد ابراهيم  0625 02

 محمد عصام ابراهيم صادق  0626 04

 محمد عصام محمد سيد احمد  0627 05

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             اضيةكلية التربية الري   
                   شئون التعليم والطالب   

   تربية الحركيةال (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد عالء محمد حسن  0628 2
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  64)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 محمد فاروق جاد عيد محمد كمال الدين  0629 0

 محمد متولى ابراهيم محمد  0642 2

 محمد مجدى منصورابراهيم   0642 4

 محمد محمود اسماعيل ابو ؼربية  0640 5

 محمد محى الدين شكرى على  0642 6

 محمد مخلص كمال الدين محمدعبدالهادى  0644 7

 محمد مصطفى حميدة محمد  0645 8

 محمد عبد الحميد  محمد هانى 0646 9

 محمد هشام على محمد  0647 22

 محمد هشام محمود محمد البنا  0648 22

 محمد وليد رمضان شريؾ  0652 20

 محمود احمد شبل توفيق  0652 22

 محمود احمد عبد المنعم عبد اللطيؾ  0650 24

 محمود جمال احمد حسن عبد الرحمن  0652 25

 سيد عبد العزيز  محمود حمدى 0654 26

 محمود صبحى السيد حسين يوسؾ  0655 27

 محمود طه حسين محمد  0656 28

 محمود عادل محمود السيد  0657 29

 محمود عبد العزيز لطفى عبد العزيز  0658 02

 محمود عماد محمود عبد الوهاب  0659 02

 محمود محروس محمد شرؾ الدين  0662 00

 محمد احمد عبد الفتاح دويدارمحمود  0662 02

 محمود محمد السيد سالم  0660 04

 مرسى ناصر محمود شحات عبد ربه  0662 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   التربية الحركية (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  مروان محمد عبد هللا عبد الحميد صالح  0664 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  65)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 مروان ياسر حمدى عبد العزيز  0665 0

 مسعد اسالم السيد احمد يوسؾ  0666 2

 مصطفى السيد عبد الفتاح فوده  0667 4

 الواحد فوزى الجندى  مصطفى عبد 0668 5

 مصطفى عصام حسين السيد دنانة  0669 6

 مصطفى محمد السيد عبد الرحمن سالمه  0672 7

 مصطفى محمود فارس صادق  0672 8

 ممدوح محمد منير ابراهيم حجازى  0670 9

 مهاب سعيد حسين السيد  0672 22

 هادى محمود عبد الهادى احمد  0675 22

 ليد رضا كامل وهيبى و 0676 20

 ياسر عبد الناصر سيد على  0677 22

 يسرى عبد الظاهر عبد الؽنى عبد الظاهر  0678 24

 عمر مصطفى توفيق محمد عيد  0679 25

 يوسؾ احمد عبد المجيد احمد 0682 26

 يوسؾ اسالم عبد الرؤؾ عبد العظيم  0682 27

 يوسؾ محمد احمد ذكى  0680 28

 يوسؾ محمد رفعت عبد السميع  0682 29

 يوسؾ محمد عربى محمد محمد  0685 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   بشئون التعليم والطال   

  الفرقة الثانية التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانية كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  اعيل ابراهيم فخر الدين ابراهيم اسم 6452 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  66)  

 
 

 فى الطرقة 
 

 ابراهيم اشرؾ عبد السميع ابراهيم  6454 0

 ابراهيم حمدى ابراهيم عبد المجيد  6456 2

 ابراهيم حمدى عقل محمود  6457 4

 ابراهيم خالد ابراهيم محمد مصطفى  6458 5

 ابراهيم طارق محمد سالم  6462 6

 ابراهيم فارس اسماعيل محمود خليل  6462 7

 ابراهيم محمد على عثمان  6465 8

 ابراهيم نبيل فتحى الحسينى  6468 9

 ابراهيم ياسر ابراهيم حسن  6469 22

 احمد ابراهيم فوزى عبد الرحمن  6472 22

 احمد اسامة سعيد عزب 6472 20

 د اسالم عبد الفتاح محمد البمبى احم 6474 22

 احمد اشرؾ محمد المهدى  6479 24

 احمد اكرم السيد الطوخى  6482 25

 احمد السيد احمد عبد الفتاح النجار  6482 26

 احمد السيد عبد العظيم السيد  6480 27

 احمد ايمن احمد امين  6486 28

 احمد ايمن عبد المحسن ابراهيم  6488 29

 احمد ايمن عطية فرؼلى  6489 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 الفرقة الثانية التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانية جلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة كشؾ أرقام ال

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد ايهاب عبد الرازق مدبولى  6492 2
 
 
 

 ــــــة رقــــــملجنـــــــ
 (الدور الرابع  67)  

 
 

 فى الطرقة 
 

 احمد ايهاب عبد المحسن ابراهيم  6492 0

 احمد جمال شديد سليمان موسى  6494 2

 احمد جميل محمد عبد الحليم رضوان  6496 4

 احمد حسام محمد سيد احمد  6498 5

 احمد حسن ابراهيم محمد عفيفى  6499 6

 حسين سيد احمد  احمد 6522 7

 احمد خالد موسى عبد الرؤؾ  6522 8

 احمد رافت عبد هللا حسب النبى  6524 9

 احمد ربيع رجب عبد الهادى  6525 22

 احمد رضا احمد ابراهيم رواش  6526 22

 احمد سامى عبد الهادى عبد الهادى  6527 20

 احمد سامى عطية عبد الفتاح  6528 22

 مد سعد عبد العظيم احمد اح 6529 24

 احمد سعيد عبد المحسن محمد عابد  6522 25

 احمد سعيد متولى مصطفى السرسى 6520 26

 احمد سعيد محمد عفيفى البربرى 6522 27

 احمد سليمان يحيى ؼنيم  6524 28

 احمد سمير عبد العال ابراهيم  6525 29

 احمد سمير محمد عبد الوهاب  6526 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 الفرقة الثانية  التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانية ة كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرق

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد سمير مصطفى الديب  6527 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  68)  

 
 

 فى الطرقة 
 

 احمد شحاته محمود السيد  6529 0

 احمد صفوت محمد صالح  6500 2

 احمد ضياء فتحى عبد الفتاح 6502 4

 احمد طاهر على سليمان  6504 5

 احمد طلعت عزت محمد خليفة  6505 6

 احمد عاطؾ الشحات عبد الؽنى  6522 7

 احمد عبد العزيز حسن عبد العزيز  6520 8

 احمد عبد هللا ابراهيم محمد  6524 9

 احمد عبد هللا حامد عبد هللا  6525 22

 احمد عرابى ابراهيم محمد سليمان  6528 22

 احمد عصام عبد الفتاح على  6529 20

 احمد عصام معوض عبد الفتاح  6542 22

 احمد عالء انور مصلحى  6544 24

 احمد على احمد على مصطفى  6545 25

 احمد عماد محمود محمد سالمان  6548 26

 احمد عواد عواد عبد الفتاح  6549 27

 احمد فايد شحاته فايد  6552 28

 احمد فرحات محمد صالح  6552 29

 احمد محمد احمد ابراهيم  6562 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 الفرقة الثانية  التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200جامعى فى العام ال
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد محمد احمد سيد ابراهيم  6564 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  الخامس(الدور  69)  

 
 

قاعة التدريس فى 
(527)  

 

 احمد محمد حسن مختار حسن  6572 0

 حمد طلعت ابراهيم احمد م 6575 2

 احمد محمد عبد الجليل محمد العشماوى  6576 4

 احمد محمد عبد الرحمن محمد الشيخ  6578 5

 احمد محمد عبد الرحمن محمود  6579 6

 احمد محمد عبد المعطى السيد  6582 7

 احمد محمد عبد الهادى عبد الفتاح  6582 8

 احمد محمد على محمد  6584 9

 احمد مصطفى عيسى عبد هللا  6594 22

 احمد نادر على ابراهيم  6597 22

 احمد نصر صالح عزام  6598 20

 احمد وائل جودة فرجالى  6622 22

 احمد وائل عبد اللطيؾ احمد  6622 24

 احمد وائل محمد سامى على محمد  6620 25

 احمد وحيد عبد الحليم ابراهيم  6622 26

 د ياسر محمد احمد احم 6629 27

 احمد يحى محمد محمد بشير  6622 28

 ادهم احمد عب العظيم السيد   6620 29

 ادهم محمد عبد الؽنى محمد  6627 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 الفرقة الثانية  التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانية كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 دور يناير ومايو  ومقرر عليهم دخول امتحانات    0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  ادهم محمد عطية بركات   6629 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  الخامس(الدور  72)  

 
 

قاعة التدريس فى 
(528)  

 

 اسامة جمال معاذ حسنين  6602 0

 اسالم ايمن شعبان عبد الرحمن  6606 2

 د اسالم صبرى امين محم 6608 4

 اسالم وليد امام هاشم  6622 5

 ايهاب احمد محمد عبد الرحيم  6648 6

 توفيق ايمن توفيق فرج  6656 7

 حازم رضا جودة عبد النبى 6665 8

 حسام الدين حماده سليمان فتح هللا  6668 9

 حسام فؤاد لبيب نصار  6670 22

 حسام محمد السيد احمد الشاذلى  6672 22

 حسن عبد الستار حسن محمود  6677 20

 حسن مصطفى نبوى دسوقى  6682 22

 حسين احمد حسين سليمان السيد  6680 24

 حسين عبد الفتاح يس عبد الفتاح  6685 25

 حسين يوسؾ السيد يوسؾ السيسى  6686 26

 خالد سيد حسن سيد مرسى  6694 27

 رابح محمد رابح محمد  6722 28

 ريا محمد زكريا حسين زك 6722 29

 زياد احمد السيد مختار  6720 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 الفرقة الثانية التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  وقى زياد احمد دسوقى السيد دس 6724 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  الخامس(الدور  72)  

 
 

 الطرقة  فى 
 

 زياد احمد محمد عبد الفتاح الزاملى  6726 0

 زياد اشرؾ السيد بيومى  6727 2

 زياد جمال الدين عامر محمد  6728 4

 زياد طارق زكى عبد العال 6729 5

 زياد محمود شوقى عثمان  6722 6

 زياد ياسر عبد الحى محمد بيومى 6720 7

 سامى اشرؾ سامى عبد الؽنى  6724 8

 سعيد عصام امين االكشر  6728 9

 سعيد محمد جالل سليمان  6729 22

 سعيد نبيل سعيد عبده محمد  6700 22

 سمير حسام الدين سمير جاهين  6704 20

 سمير مجدى على محمد عز  6705 22

 براهيم السيد عبد الرحمن السيد ا 6706 24

 السيد خالد السيد حسن  6708 25

 السيد محمد الطوخى السيد عبد المحسن  6722 26

 سيد محمد سيد عبد هللا جاد  6724 27

 السيد وليد السيد احمد الحجار  6725 28

 سيؾ االسالم محمد بكرى  6726 29

 سيؾ السيد جودة احمد سعيد  6742 02

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الفرقة الثانية التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانية كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  شادى ايهاب كمال على  6742 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  الخامس(الدور  70)  

 
 

 الطرقة  فى 
 

 شريؾ فتحى حسن ابراهيم  6744 0

 صالح احمد سليمان مصيلى  6745 2

 طلعت السيد حسن صبحى  6752 4

 طه فهمى مؽاورى احمد  6750 5

 عادل طارق عادل محمود منصور  6752 6

 عادل عماد محمود مصطفى الكتاتنى  6754 7

 عادل قاسم محمد ابراهيم  6755 8

 د الحميد فارس عبد الحميد محمود عب 6758 9

 عبد الحميد محمود محمود عب الرحمن  6762 22

 عبد الحميد محى عبد الحمي عبد الحميد  6762 22

 عبد الرحمن ابراهيم عبد الباقى شحاته 6764 20

 عبد الرحمن ابراهيم عواد احمد  6765 22

 عبد الرحمن ابراهيم كمال  6766 24

 د الرحمن اسامة السيد عبد الحليم عب 6767 25

 عبد الرحمن اكرامى يحيى محمود  6772 26

 عبد الرحمن امين محمد عبد الوهاب  6772 27

 عبد الرحمن جمال رمضان رمضان  6775 28

 عبد الرحمن جمال سعيد محمود  6776 29

 عبد الرحمن حسن محمود حسن  6778 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             ة التربية الرياضيةكلي   
                   شئون التعليم والطالب   

  الفرقة الثانية التربية الحركية (    فاتالتخل)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عبد الرحمن حمدى صالح ذكى فودة 6779 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  الخامس(الدور  72)  

 
 

 الطرقة  فى 
 

 عبد الرحمن شكرى السعيد رخا  6785 0

 عبد الرحمن عبد الباسط احمد  6787 2

 عبد الرحمن عبد الحميد السيد عبد هللا 6788 4

 عبد الرحمن مجدى على خليل  6792 5

 عبد الرحمن محمد صالح عبد الرحمن  6795 6

 عبد الرحمن محمد عبد المرضىال محمود  6796 7

 ناصر محمد عبد الرحمنعبد الرحمن  6798 8

 عبد الرؤؾ احمد عبد الرؤؾ ابراهيم  6799 9

 عبد السالم احمد لطفى احمد احمد  6822 22

 عبد العزيز زهير عبد العزيز مختار  6820 22

 عبد العزيز صالح عزب عبد اللطيؾ  6822 20

 عبد العظيم خالد عبد العظيم عبد المقصود  6828 22

 الفتاح عصام السيد عبد الفتاح عبد  6822 24

 عبد الفتاح وائل عبد الفتاح شحاته  6824 25

 عبد هللا احمد احمد اسماعيل  6825 26

 عبد هللا عماد الدين محمد رشاد  6800 27

 عبد هللا محمد عبد هللا محمد  6806 28

 عبد المنعم فواز عبد المنعم محمد  6809 29

 عبد الهادى حنفى محمود محمود  6822 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الفرقة الثانية التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانية لجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة كشؾ أرقام ا

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عبده احمد عبده السيد عصر  6820 2
 
 
 

 ــــة رقــــــملجنـــــــــ
  الخامس(الدور  74)  

 
 

 الطرقة  فى 
 

 عبده على زين العابدين على بيومى  6822 0

 عصام احمد ابو زيد عطيه مصطفى  6825 2

 عصام الدين عاطؾ عثمان عبد القادر 6826 4

 على بكر عبد العليم تهامى  6828 5

 على صبحى عبد العزيز عرفات  6842 6

 ى عبد هللا عبد الرؤؾ عبد هللا عل 6842 7

 على عصام على عبد الشكور  6840 8

 على محمد على على  6842 9

 على ناصر على عبد هللا مسعود  6844 22

 عمر طارق عبد العزيز سليمان  6852 22

 عمر عماد مصطفى محمد  6862 20

 عمر محمد رمضان نصر  6860 22

 مد الشعراوى عمر محمد محمد اح 6865 24

 عمر محمد محمد شحاته 6866 25

 عمر هشام محمد محمد  6867 26

 عمر وليد عبد الرازق نبهان  6868 27

 عمر يسرى سيد ابو السعود 6869 28

 عمرو امام فوزى عبد الحميد  6872 29

 عمرو محمد حسن على الشناوى  6877 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             الرياضيةكلية التربية    
                   شئون التعليم والطالب   

  الفرقة الثانية لتربية الحركيةا (    التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  فادى محمد عبد الحفيظ محمد  6880 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  الخامس(الدور  75)  

 
 

 الطرقة  فى 
 

 عبد الفتاح احمد فارس احمد  6882 0

 فتحى عبد الفتاح على فرماوى  6885 2

 فتحى هانى حسين عبد الحليم  6887 4

 فريد محمد فريد السيد 6888 5

 فوزى وليد فوزى السيد  6892 6

 كريم اسامة السيد محمود  6890 7

 كريم بكرى عبد العزيز احمد  6897 8

 كريم عادل ابراهيم احمد  6922 9

 كريم مجدى محمد محمد  6920 22

 كريم محمد رضا عبد الحى  6922 22

 كريم محمد عبد العظيم احمد  6925 20

 كريم محمد عيد محمد  6926 22

 كريم محمود شكرى محمد عبد النبى  6929 24

 كريم وليد عبد الكريم عبده  6922 25

 كمال محمد كمال محمود  6922 26

 ارق عبد الحميد منصورمازن ط 6924 27

 مازن عالء على بدوى  6925 28

 مازن محمد عبد الواحد على  6927 29

 مازن محى الدين محمد يوسؾ شحاته 6928 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الفرقة الثانية التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ور يناير ومايو ومقرر عليهم دخول امتحانات د    0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  ماهر حسن ابراهيم يوسؾ عوض  6902 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  (الدوراالول 76)  

 
 

الطرقة امام العيادة فى 
 الطبية   

 

 مجدى محمد ابراهيم عبد العال  6900 0

 محمد احمد زكريا حسنى  6907 2

 عبد الحميد احمد محمد احمد  6908 4

 محمد احمد عطيه محروس  6909 5

 محمد احمد عواد احمد الجعفرى  6922 6

 محمد احمد فتحى عصر 6922 7

 محمد احمد محمد فضل 6927 8

 محمد احمد محمد محمود  6929 9

 محمد احمد محمود محمد  6942 22

 محمد احمد يوسؾ احمد  6942 22

 فتحى عبد المقصود  محمد اسامة 6942 20

 محمد اسامة محمد محمد الصباغ  6945 22

 محمد اسالم محمد عبد البديع  6946 24

 محمد اسماعيل اسماعيل فارس محمد  6947 25

 محمد اشرؾ السيد محمد عيد  6948 26

 محمد اشرؾ رزق صقر 6952 27

 محمد السيد حسانين ابو سقايه 6956 28

 لسيد محمد متولى محمد ا 6958 29

 محمد ايمن عبد الفتاح جوده 6962 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الفرقة الثانية التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  السايس  محمد ايهاب مسعد محمد 6962 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  االول (الدور  77)  

 
 

المربع امام  العيادة فى 
 الطبية  

 

 محمد جمال عبد الرؤؾ ابراهيم 6966 0

 محمد حسام الدين سيد زايد عبده 6972 2

 محمد حسن احمد شعبان  6972 4

 محمد حسن السيد حسن الصواؾ  6970 5

 حسن ابراهيم  محمد حسن 6974 6

 محمد حسن محمود محمد  6977 7

 محمد حسين الشاذلى محمد  6978 8

 محمد حمدى عبد الحميد النادى على  6982 9

 محمد خالد ابراهيم عبد الحق 6982 22

 محمد خالد ماهر صابر حسن 6987 22

 محمد رضا حسين بسيسى  6992 20

 حمد محمد رضا عبد العزيز على ا 6990 22

 محمد رضا محمد احمد اسماعيل 6992 24

 محمد رضا محمد عواد البنا  6995 25

 محمد رضا محمد كمال محمد  6996 26

 محمد زكريا سلمان جمعه 6998 27

 محمد سامح محمد سامى  7222 28

 محمد سعد ابراهيم على  7222 29

 محمد سعيد عبد السميع عبد الصمد 7225 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الفرقة الثانية التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد سليمان فاروق عبد العليم 7227 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  االول (الدور  78)  

 
 

الطرقة  امام  رعاية فى 
 الشباب

 

 محمد سمير حسانين محمد  7228 0

 محمد شافعى على احمد 0707 2

 محمد شاكر جودة عبد العليم  7222 4

 محمد صفوت امين االكشر  7227 5

 محمد عادل السيد سيد احمد سالم  7204 6

 محمد عبد الباقى يونس عبد الباقى  7224 7

 مد عبد الحميد عبد الدايم مح 7225 8

 محمد عبد الخالق عربى حسن  7226 9

 محمد عبد الرؤؾ معروؾ على  7242 22

 محمد عبد المنعم محمد الهادى  7244 22

 محمد عصام السيد ذكى  7248 20

 محمد عصام محمد عبد الهادى  7252 22

 محمد عطيه عبد الجواد شحاته 7252 24

 عالء الدين احمد الصادقمحمد  7250 25

 محمد عماد على محمد الشيشتاوى 7258 26

 محمد كمال نور على  7264 27

 محمد محمود اسماعيل فرج  7267 28

 محمد محمود محمود احمد البهوتى 7270 29

 محمد مصطفى محمد السيد احمد  7279 02

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الفرقة الثانية كيةالتربية الحر (    التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد نادر محمد منتصر محمد  7282 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  االول (الدور  79)  

 
 

الطرقة امام  شئون فى 
 العاملين

 ناصر ابو الؽيط على  محمد 7284 0

 محمد نصيؾ السيد محمد على  7287 2

 محمد هشام محمد هاشم  7289 4

 محمد هيثم محمد حسن حسن  7292 5

 محمد وائل عبد الحميد على  7290 6

 محمد وائل مصطفى فرحات  7292 7

 محمد وجيه السيد محمود عيسى  7294 8

 محمد يحيى محمد شعبان  7299 9

 محمد يوسؾ عيد محمد سعد  7222 22

 محمود احمد جالل احمد  7222 22

 محمود احمد عويس احمد عويس  7222 20

 محمود احمد محمد احمد ابو ستيت 7224 22

 محمود احمد محمود عبد الحميد  7227 24

 محمود اسامة محمود عبد هللا دراز 7229 25

 ير محمود اشرؾ عبد الفتاح بك 7222 26

 محمود اشرؾ محمود ابوزيد حميده 7220 27

 محمود اكرامى عبد القادر حامد  7222 28

 محمود السيد عبد البارى جاد عصر  7225 29

 محمود السيد محمد الهادى ابراهيم  7226 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الفرقة الثانية التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200ى فى العام الجامع
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمود ايمن عبد المؤمن ؼالى  7228 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  االول (الدور  82)  

 
 

 الطرقة امام  المسجدفى 
 

 محمود خالد عبد القوى محمود على  7202 0

 ود سامى عبد الحليم بيومىمحم 7202 2

 محمود سعد امام محمود باشه 7204 4

 محمود سمير محمد عبد الفتاح على  7207 5

 محمود عاطؾ محمد محمود محمد  7222 6

 محمود عبد الكريم شوقى محمد  7225 7

 محمود عصام احمد احمد  7227 8

 محمود عصام السيد عيد احمد  7228 9

 د عماد محمود زايدمحمو 7229 22

 محمود محمد حسن محمود حماده  7242 22

 محمود محمد زاهى ابراهيم  7240 20

 محمود محمد على احمد على  7245 22

 محمود محمد محمود احمد زرق  7248 24

 محمود ناجى صابر احمد  7252 25

 محمود ناصر محمود احمد سليمان  7254 26

 محمود محمد محمود والء  7255 27

 محمود وليد محمود دسوقى  7256 28

 مروان احمد على ابراهيم الطنطاوى  7257 29

 مصطفى ابراهيم عبد هللا ابراهيم  7262 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الفرقة الثانية التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ت دور يناير ومايو ومقرر عليهم دخول امتحانا    0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  مصطفى ابراهيم مرعى ناصؾ 7260 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  االول (الدور  82)  

 
 

الطرقة  امام  حمامات فى 
 الرجال

 

 مصطفى اسامة جودة ابراهيم  7265 0

 مصطفى السيد عبد التواب حسينى 7268 2

 حسن عبد الخالق شحاته مصطفى  7272 4

 مصطفى خالد عيد سعد  7274 5

 مصطفى خالد محمد الجزار  7275 6

 مصطفى خالد محمد السيد عبد العزيز  7276 7

 مصطفى سعيد صبحى السيد  7278 8

 مصطفى صبحى فتحى رزق  7279 9

 مصطفى طارق الدسوقى حامد  7282 22

 مصطفى طه حسين مصطفى  7282 22

 مصطفى عبد الحميد شلبى  7282 20

 مصطفى محمد عادل محمدى  7287 22

 مصطفى محمد عبد الفتاح احمد  7288 24

 مصطفى محمد فؤاد العطار  7292 25

 مصطفى محمود ابو الفتوح رجب  7292 26

 مصطفى محمود عبد الحليم الوردانى 7290 27

 مصطفى ناصؾ ناجى احمد  7297 28

 مصطفى يسرى امين العجمى 7020 29

 معاذ عمرو رمضان سعيد الشنوانى  7024 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   البشئون التعليم والط   

  الفرقة الثانية التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد الشحات معاذ محمد  7026 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  االول (الدور  80)  

 
 

الطرقى  امام  وحدة فى 
 الكفاءة

 

 معتز رضا عبد المجيد محمد  7027 0

 منير مكرم فؤاد توفيق سليمان  7022 2

 مؤمن عاد ل عبد المؤمن عثمان  7024 4

 مؤمن محسن ؼانم احمد  7026 5

 م عطيه عفيفى سلطان نادر حسا 7029 6

 نور الدين احمد محمد مصلحى  7002 7

 هشام احمد يحيى لطفى خطاب  7000 8

 ياسر باسم عبد المنعم على  7004 9

 ياسر عماد الدين محمد سعيد 7005 22

 ياسر عمار عبد الباقى يوسؾ 7006 22

 يحيى ايمن امام السيد  7009 20

 ابراهيم  يحيى سليمان محمد 7022 22

 يوسؾ احمد جالل محمود  7027 24

 يوسؾ اسامة فتحى عبد هللا  7029 25

 يوسؾ اشرؾ مسعود احمد  7042 26

 يوسؾ طارق فؤاد على  7044 27

 يوسؾ عاطؾ عطية محمد عطية  7045 28

 يوسؾ عبد الكريم حسان على الشين  7046 29

 يوسؾ على فتحى على ؼزال  7047 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الفرقة الثانية التربية الحركية (    التخلفات)    بنين  الثانيةفرقة كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بال

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  يوسؾ عماد عبد الفتاح عطيه 7048 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
  ل االو(الدور  82)  

 
 

لطرقة امام  شئون افى 
 الطالب

 

 يوسؾ محمد رضا مسعد عبد الحكيم  7052 0

 يوسؾ محمد فاروق محمد سالم  7052 2

 يوسؾ محمد محمد على  7050 4

 يوسؾ محمود محمد سند  7052 5

 الفرقة الثانية مستجد وعليهم تحميل  من الفرقة االولى
 

 اهيم محمد احمد عبد الملك ابر 7057 2

 محمد حماده حسن حسن  7058 0

 محمد عادل محمد على الدرديرى  7059 2

 الفرقة الثانية باقى لالعادة وعليهم تخلؾ  من الفرقة االولى
 احمد محمد فاروق قطب 7092 2

 الفرقة الثالثة مستجد وعليهم تخلؾ  من الفرقة االولى
 اسامة سعيد الشحات عبد العزيز  2224 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  التشريح الوصفى (    باقون لالعادة)    بنين  بالفرقة االولى كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد جودة عبد الفتاح  0525 2
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 59)  

 
 

 (  425ة تدريب كود ) صال
 

 احمد حسام احمد محمد على زؼارى  0526 0

 احمد محمود عبد الحليم جمعه 0522 2

 اسالم مصطفى حسنى السيد احمد  0540 4

 سعيد محمد سعيد محمد حسن  0560 5

 عبد الرحمن احمد السيد  محمد  0574 6

 عبد الرحمن على عبد العظيم محمد  0577 7

 عبد هللا احمد عبد هللا احمد سعد  0582 8

 عمار جمال حسن محمد محمد خليل 0592 9

 عمر طارق محمود محمد كريم  0596 22

 فارس احمد على الدين بيومى  0622 22

 فارس محمد النبوى محمد محمود  0620 20

 كريم ايمن احمد ابراهيم  0622 22

  كريم تامر على عزب على الدالى 0625 24

 محمد احمد محمد السيد على الديب 0622 25

 محمد السيد عبد المرضى سليمان  0627 26

 محمد طلعت جمال محمود 0608 27

 محمد عصام ابراهيم صادق  0626 28

 محمد هانى محمد عبد الحميد  0646 29

 محمود صبحى السيد حسين يوسؾ  0655 02

 محمود عادل محمود السيد  0657 02

 محمود عماد محمود عبد الوهاب  0659 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  التشريح الوصفى (    التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد السيد عبد هللا محمد 6957 2

 ــــملجنـــــــــــــة رقــ
 الدور الرابع ( 62)  

 
 (  425صالة تدريب كود ) 

 

 يوسؾ ابراهيم عبد الرؤؾ عبد السالم  7022 0
2 

من الفرقة  تخلؾ وعليهم باقى لالعادة من الخارج الفرقة الثانية 

 االولى

 محمد عبد الحليم عيد محمد محمد امين 7527 2

  ة االولىوعليهم تخلؾ  من الفرق مستجد الثالثةالفرقة 

  احمد ايمن محمد مختار  2209 

  هشام اسامة عبد المنعم عباس  2722 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 المدخل فى الترويح(    باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد النبوى محمد محمود  فارس 0620 2
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 59)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 كريم ايمن احمد ابراهيم  0622 0

 كريم تامر على عزب على الدالى  0625 2

 محمد احمد محمد السيد على الديب 0622 4

 انمحمد السيد عبد المرضى سليم 0627 5

 محمد ثروت فهمى عبد المنعم  0602 6

 محمد حسن مختار امام محمد  0600 7

 محمد خالد محمد فريد  0604 8

 محمد طلعت جمال محمود 0608 9

 محمد عبد هللا ابراهيم ابراهيم  0622 22

 محمد عبد الناصر عبد المنعم خطاب  0624 22

 محمد عصام ابراهيم صادق  0626 20

 محمد مصطفى حميدة محمد  0645 22

 محمد هانى محمد عبد الحميد  0646 24

 محمود احمد شبل توفيق  0652 25

 محمود احمد عبد المنعم عبد اللطيؾ  0650 26

 محمود صبحى السيد حسين يوسؾ  0655 27

 محمود عادل محمود السيد  0657 28

  محمود عبد العزيز لطفى عبد العزيز 0658 29

 محمود عماد محمود عبد الوهاب  0659 02

 محمود محمد احمد عبد الفتاح دويدار 0662 02

 محمود محمد السيد سالم  0660 00

 مرسى ناصر محمود شحات عبد ربه  0662 02

 مروان ياسر حمدى عبد العزيز  0665 04

 مصطفى محمود فارس صادق  0672 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             ة التربية الرياضيةكلي   
                   شئون التعليم والطالب   

 المدخل فى الترويح(    لالعادةباقون )    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عبد الرحمن احمد السيد  محمد  0574 2
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 عبد الرحمن على عبد العظيم محمد  0577 0

 عبد هللا احمد عبد هللا احمد سعد  0582 2

 عبد هللا ناصر عبد البد يع عفيفى  0588 4

 عبد المنعم ياسر عبد العزيز سليمان  0589 5

 على نجاح حواش على  0592 6

 عمار جمال حسن محمد محمد خليل 0592 7

 د محمد كريم عمر طارق محمو 0596 8

 عمرو احمد ابراهيم السيد  0598 9

 فارس احمد على الدين بيومى  0622 22

 فارس محمد النبوى محمد محمود  0620 22

 كريم ايمن احمد ابراهيم  0622 20

 كريم تامر على عزب على الدالى  0625 22

 محمد احمد محمد السيد على الديب 0622 24

 يد عبد المرضى سليمانمحمد الس 0627 25

 محمد ثروت فهمى عبد المنعم  0602 26

 محمد حسن مختار امام محمد  0600 27

 محمد خالد محمد فريد  0604 28

 محمد طلعت جمال محمود 0608 29

 محمد عبد هللا ابراهيم ابراهيم  0622 02

 محمد عبد الناصر عبد المنعم خطاب  0624 02

 صام ابراهيم صادق محمد ع 0626 00

 محمد مصطفى حميدة محمد  0645 02

 محمد هانى محمد عبد الحميد  0646 04

 محمود احمد شبل توفيق  0652 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 المدخل فى الترويح(    باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  االســـــــــم الجلوس  رقم م

  محمود احمد عبد المنعم عبد اللطيؾ  0650 2
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 محمود صبحى السيد حسين يوسؾ  0655 0

 محمود عادل محمود السيد  0657 2

 يز محمود عبد العزيز لطفى عبد العز 0658 4

 محمود عماد محمود عبد الوهاب  0659 5

 محمود محمد احمد عبد الفتاح دويدار 0662 6

 محمود محمد السيد سالم  0660 7

 مرسى ناصر محمود شحات عبد ربه  0662 8

 مروان ياسر حمدى عبد العزيز  0665 9

 مصطفى محمود فارس صادق  0672 22

 وليد رضا كامل وهيبى  0676 22

 يوسؾ احمد عبد المجيد احمد 0682 20

 يوسؾ اسالم عبد الرؤؾ عبد العظيم  0682 22



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 المدخل فى الترويح( التخلفات)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد نادر على ابراهيم 6597 2
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 60)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 باهى محمد السيد احمد  6652 0

 جودة على جودة على 6662 2

 حمدى محمد حمدى محمد  6692 4

 سيؾ االسالم محمد بكرى 6726 5

 ى شادى ايهاب كمال عل 6742 6

 عبد العزيز عاصم عبد العزيز عبد النبى 6825 7

 عبد الؽفار محمود عبد الؽفار احمد الليثى  6829 8

 عبد الفتاح عصام السيد الفتاح 6822 9

 عبده على زين العابدين على بيومى 6822 22

 على بكر عبد العليم تهامى 6828 22

 عماد طلعت عبد هللا احمد  6845 20

 عمر محمد رمضان نصر 6860 22

 عمر وليد عبد الرازق نبهان  6868 24

 محمد جمال عبد الرؤؾ ابراهيم 6966 25

 محمد عبد الحميد عبد الدايم  7225 26

 محمد هشام محمد هاشم 7289 27

 محمود عصام احمد احمد 7227 28

 محمود والء محمود محمد  7255 29

 لعطار مصطفى محمد فؤاد ا 7292 02

 يحيى سعيد شوقى محمد حميد 7022 02

 من الفرقة االولى تحميل وعليهم مستجد الفرقة الثانية 

 مصطفى احمد محمود  7062 2

 يوسؾ احمد متولى يوسؾ 7062 0

 من الفرقة االولى تخلؾ وعليهم باقى لالعادة  الفرقة الثانية 

 ىعبد هللا صابر سعيد السيد على ؼباش 7262 2

 الفرقة الرابعة مستجد وعليهم تخلؾ من الفرقة االولى

 محمد ياسر ابراهيم على  4045 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 اللؽة االنجليزى(    باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  براهيم عبد الحكيم ابراهيم احمد ا 0522 2
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  59)  

 
  425صالة تدريب كود ) 

 

 احمد جودة عبد الفتاح  0525 0

 احمد حسام احمد محمد على زؼارى  0526 2

 احمد خالد احمد عبد الخالق حسن  0527 4

 احمد محمد حيدر محمد عالم  0505 5

 احمد محمد عبد الؽنى محمد  0506 6

 احمد محمد محمد محمود عبد القوى  0509 7

 احمد محمود عبد الحليم جمعه 0522 8

 اسالم مصطفى حسنى السيد احمد  0540 9

 السيد وليد فؤاد زيدان 0544 22

 رضوان ربيع رضوان حجاج  0555 22

 سعيد محمد سعيد محمد حسن  0560 20

 عبد الرحمن احمد السيد  محمد  0574 22

 عبد الرحمن على عبد العظيم محمد  0577 24

 عبد هللا احمد عبد هللا احمد سعد  0582 25

 عمار جمال حسن محمد محمد خليل 0592 26

 عمر طارق محمود محمد كريم  0596 27

 فارس احمد على الدين بيومى  0622 28

 حمد محمود فارس محمد النبوى م 0620 29

 كريم ايمن احمد ابراهيم  0622 02

 كريم تامر على عزب على الدالى  0625 02

 محمد ابراهيم محمد ابراهيم 0629 00

 محمد احمد محمد السيد على الديب 0622 02

 محمد السيد عبد المرضى سليمان  0627 04

 محمد حسن مختار امام محمد  0600 05

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 اللؽة االنجليزى(    باقون لالعادة  )  بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد خالد محمد فريد  0604 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  62)  

 
  425صالة تدريب كود ) 

 

 مد طلعت جمال محمودمح 0608 0

 محمد عصام ابراهيم صادق  0626 2

 محمد هانى محمد عبد الحميد  0646 4

 محمود صبحى السيد حسين يوسؾ  0655 5

 محمود عادل محمود السيد  0657 6

 محمود عماد محمود عبد الوهاب  0659 7

 هادى محمود عبد الهادى احمد  0675 8

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 اللؽة االنجليزى(    التخلفات)    بنين  يةالثانكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد فتحى محمد احمد 6550 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  62)  

 
  425صالة تدريب كود ) 

 

 احمد محمد على محمد  6584 0

 جوده على جوده على  6662 2

 السيد وليد السيد احمد الحجار 6725 4

 عبد الحميد محمود محمود عبد الرحمن  6762 5

 عمر محمد رمضان نصر 6860 6

 محمد احمد عواد احمد الجعفرى  6922 7

 محمد جمال عبد الرؤؾ ابراهيم  6966 8

 عبد السميع عبد الصمدمحمد سعيد  7225 9

 محمد فتحى محروس عبد الفتاح 7262 22

 وعليهم تخلؾ من الفرقة االولىمن الخارج الفرقة الثانية باقى لالعادة 

 ابراهيم محمد محمد الطوخى حسانيين  7484 2
 احمد خالد احمد محمد  7486 0
 احمد عبده فؤاد عبد الخالق  7488 2
 محمد مرزوق احمد مرزوق  7489 4
 ادهم محمد رزق محمد رزق  7492 5
 حسام الدين مدحت عبد هللا على السيسى  7492 6
 محمد اسالم محمد عبده عبد الفتاح  7522 7
 محمد ايمن ابراهيم على ابو عيش  7520 8
 محمد ثروت مختار سيد احمد 7522 9
 محمد صالح الدين محمود صباحى  7526 22
 محمد عبد الفتاح محمد عبد الوهاب  7528 22
 يوسؾ محمد سعد محمود على  7522 20

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   يم والطالبشئون التعل   

 مستجد اللؽة االنجليزى الفرقة الثالثة(    التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  الثالثة مستجد وعليهم تخلؾ من الفرقة االولى الفرقة
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  60)  

 
  425صالة تدريب كود ) 

 

 اسالم محمد محمدى عبد الرازق عفيفى 2255 2

 انس محمد محمد السيد عامر  2272 0

 حسام ايهاب محمد ابراهيم  2292 2

 عزيز الدين  عزيز الدين خالد 2209 4

 فتحى شحته فتحى محمد  2282 5

 كريم على طه عبد الرحيم  2294 6

 محمد احمد جمعه رمضان  2426 7

 محمد طارق محفوظ عبد المجيد  2487 8

 محمد عبد الكريم السيد عبد الرحمن  2527 9

 محمد محمود محجوب سالم  2542 22

 محمد يوسؾ محمد البربرى  2572 22

 محمود ابراهيم ابراهيم عبد المقصود  2570 20

 مصطفى احمد الشحات محمد  2627 22

 مصطفى بيومى فتحى بيومى محمد سليمان  2648 24

 مصطفى عبد العليم السيد دسوقى  2666 25

 مصطفى مجدى ابراهيم عبد اللطيؾ 2670 26

 يوسؾ طارق محمد مختار ؼيمى  2722 27

 ائل محفوظ مصطفى يوسؾ و 2742 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 اللؽة االنجليزى الفرقة الثالثة مستجد(    التخلفات)    بنين  االولىالطالب المقيدين بالفرقة  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  باقى لالعادة وعليهم تخلؾ من الفرقة االولى الثالثةالفرقة 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  62)  

 
  425صالة تدريب كود ) 

 

 احمد ايهاب ابراهيم احمد  2752 0
 احمد عصام السيد عبد العزيز  2772 
 احمد عصمت سمير احمد عبيد  2770 2
 زكى نجاح يسن عواد 2797 4
 صابر معروؾ صابر معروؾ  2822 5

 عصام ماهر محمد عفيفىعبد هللا  2825 6
 عبد هللا مجدى عبد هللا سيد احمد 2827 7
 عبد هللا محمد رضا محمد  2828 8
 عمرو يوسؾ عواد محمد  2822 9
 محمد جمال محمد السيد  2844 22
 محمد حسانين ابو موافى محمد  2845 22
 محمد خيرى عبد الرحمن مهدى  2852 20
 عابد  محمد عصام محمد 2862 22
 محمد عماد حسين السيد  2864 24
 محمود ابراهيم محمد سيد احمد  2872 25
 محمود نبيل عبد الرازق على  2886 26
 مصطفى مدحت محمد عزت  2896 27
   

رقة الثالثة باقى لالعادة من الخارج وعليهم تخلؾ من الؾ
 الفرقة االولى

 محمد اشرؾ عبد الرؤؾ احمد 2922 2

 فرقة الرابعة مستجد  وعليهم تخلؾ من الفرقة االولىال
 عزت حماده عزن عفيفى  4249 2

 عبد الرحمن محمد عاصم محمد  4028 0

 اسالم خالد فتحى مصطفى  4409 2

 حازم حامد بابكر على  4422 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 اليدكرة   (  باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو ومقر    0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد بدران احمد محمد رزق  0520 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 59)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود )
 

 احمد جودة عبد الفتاح  0525 0

 ى احمد حسام احمد محمد على زؼار 0526 2

 احمد على عبد القادر برهام  0504 4

 احمد محمد حيدر محمد عالم  0505 5

 احمد محمود عبد الحليم جمعه 0522 6

 احمد يسرى محمد ابو العال  0526 7

 احمد يوسؾ عبد هللا ابراهيم  0527 8

 اسالم سامى حسانين عبد الفتاح خليل  0529 9

 يد احمد اسالم مصطفى حسنى الس 0540 22

 انور محمد نور الدين محمد عبد العزيز  0545 22

 حسن محمد عبده حسين الوكيل  0552 20

 رضوان ربيع رضوان حجاج  0555 22

 سعيد اسالم سعيد ذكى السيد  0562 24

 سعيد عبد المعطى سعيد عبد المعطى  0562 25

 سعيد محمد سعيد محمد حسن  0560 26

 عصام عبد الرحمن عبد العليم سمير  0562 27

 سيؾ نعمان سيؾ اليزل ابو زيد 0565 28

 صالح حسن صالح على  0568 29

 طارق سيد عبد العال ابراهيم  0569 02

 عبد الرحمن احمد السيد  محمد  0574 02

 عبد الرحمن على عبد العظيم محمد  0577 00

 عبد هللا احمد عبد هللا احمد سعد  0582 02

 عبد هللا ناصر عبد البد يع عفيفى  0588 04

 عالء صالح عوض صالح محمد 0592 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   لتعليم والطالبشئون ا   

 اليدكرة   (    باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  د محمد خليلعمار جمال حسن محم 0592 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود )
 

 عمر ابوزيد عطيه القالع  0594 0

 عمر طارق محمود محمد كريم  0596 2

 فارس احمد على الدين بيومى  0622 4

 فارس محمد النبوى محمد محمود  0620 5

 ن احمد ابراهيم كريم ايم 0622 6

 كريم تامر على عزب على الدالى  0625 7

 ماهر طارق فتحى عبد الفتاح  0628 8

 محمد احمد رمزى ضاهر  0622 9

 محمد احمد سماحة عبد السميع  0620 22

 محمد احمد محمد السيد على الديب 0622 22

 محمد السيد عبد المرضى سليمان  0627 20

 روت فهمى عبد المنعم محمد ث 0602 22

 محمد خالد محمد فريد  0604 24

 محمد سعيد محمدى يوسؾ  0606 25

 محمد طلعت جمال محمود 0608 26

 محمد عبد الناصر محمد ابراهيم  0625 27

 محمد عصام ابراهيم صادق  0626 28

 محمد مصطفى حميدة محمد  0645 29

 د محمد هانى محمد عبد الحمي 0646 02

 محمد وليد رمضان شريؾ  0652 02

 محمود احمد عبد المنعم عبد اللطيؾ  0650 00

 محمود صبحى السيد حسين يوسؾ  0655 02

 محمود عادل محمود السيد  0657 04

 محمود عماد محمود عبد الوهاب  0659 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 اليدكرة   (    باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200ى فى العام الجامع
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمود محروس محمد شرؾ الدين  0662 2
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 
 (  425صالة تدريب كود )

 

 مصطفى عصام حسين السيد دنانة  0669 0

 د السيد عبد الرحمن سالمه مصطفى محم 0672 2

 هادى محمود عبد الهادى احمد  0675 4

 عمر مصطفى توفيق محمد عيد  0679 5

 يوسؾ اسالم عبد الرؤؾ عبد العظيم  0682 6

 يوسؾ محمد احمد ذكى  0680 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 اليدكرة   (    التخلفات )    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

 لجنـــــــــــــة رقــــــم احمد جمال ابو الفتوح محمد عبد الحفيظ 6492 2
 الدور الرابع ( 60)  

 (  425صالة تدريب كود )
  

 

 عبد الرحمن جمال سعيد محمود  6776 0
 د عبد السميع عبد الصمد محمد سعي 7225 2
4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                             كلية التربية الرياضية  
                   شئون التعليم والطالب   

   السلةكرة  (   باقون لالعادة)    بنين  قام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولىكشؾ أر

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد ابراهيم عبد الحكيم ابراهيم  0522 2
 
 
 
 
 
 

 ـة رقــــــملجنــــــــــــ
 الدور الرابع ( 59)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 احمد جمال ابو المكارم دسوقى  0522 0

 احمد جودة عبد الفتاح  0525 2

 احمد حسام احمد محمد على زؼارى  0526 4

 احمد خالد احمد متولى احمد  0528 5

 احمد سامح سالمة عبد الفتاح  0522 6

 سعيد توفيق شعبان بديوى احمد  0522 7

 احمد سمير شعبان محمد  0524 8

 احمد سمير صبرى السيد الشاذلى  0525 9

 احمد سيد محمد على  0526 22

 احمد شريؾ احمد سليمان  0527 22

 احمد طارق عبد الحميد صبيح  0528 20

 احمد طاهر السيد عبد الجواد 0529 22

 مد عوضاحمد عارؾ كرم اح 0502 24

 احمد عبد العزيز محمد عبد المنعم 0502 25

 احمد عزت رمضان محمود عوض  0500 26

 احمد على عبد الرسول منصور  0502 27

 احمد على عبد القادر برهام  0504 28

 احمد محمد حيدر محمد عالم  0505 29

 احمد محمد عبد الؽنى محمد  0506 02

  سالماحمد محمد عبد هللا 0508 02

 احمد محمد محمد محمود عبد القوى  0509 00

 احمد محمود عبد الحليم جمعه 0522 02

 احمد محمود محروس احمد يوسؾ 0522 04

 احمد محمود محمد عزمى  0520 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   السلةكرة  (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 خول امتحانات دور يناير ومايو ومقرر عليهم د    0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد نبيل عبد الكافى محمد  0525 2
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 احمد يوسؾ عبد هللا ابراهيم  0527 0

 ادهم ناصر صابر مصطفى شحاته 0528 2

 اسالم سعيد محمد على احمد قاسم  0542 4

 اسالم محمد الطوخى عبد المقصود  0542 5

 اسالم مصطفى حسنى السيد احمد  0540 6

 اشرؾ خالد محمد ؼنيمى  0542 7

 السيد وليد فؤاد زيدان 0544 8

 انور محمد نور الدين محمد عبد العزيز  0545 9

 ثابت مصطفى ثابت على  0546 22

 جوده احمد جوده عبد الفتاح  0547 22

 حسام حسن عبد النبى عبد الرحمن  0548 20

 حسام عادل محمود نصر الدين 0549 22

 خالد وليد عبد الرحمن عبد الموجود 0554 24

 رضوان ربيع رضوان حجاج  0555 25

 زياد زكريا يحى سالم محمد  0556 26

 يم على زياد سعيد ابو سريع ابراه 0557 27

 زياد محمود ابراهيم على  0558 28

 سامح حسن عبد القوى هاشم  0559 29

 سعيد اسالم سعيد ذكى السيد  0562 02

 سعيد عبد المعطى سعيد عبد المعطى  0562 02

 سعيد محمد سعيد محمد حسن  0560 00

 سمير عصام عبد الرحمن عبد العليم  0562 02

 يؾ اليزل ابو زيدسيؾ نعمان س 0565 04

 طارق سيد عبد العال ابراهيم 0569 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   السلةكرة  (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عادل محمد عبد العادل عبد الوهاب  0572 2
 
 
 
 

 جنـــــــــــــة رقــــــمل
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 عاطؾ اسامة عاطؾ مجاهد  0572 0

 عاطؾ عماد محمد الهادى عبد العال 0570 2

 عبد الرحمن احمد السيد  محمد  0574 4

 عبد الرحمن السيد محمد ابراهيم  0575 5

 عبد الرحمن شريؾ سيد يس 0576 6

 عبد الرحمن على عبد العظيم محمد  0577 7

 عبد الرحمن متولى امين محمد السيد 0578 8

 عبد الرحمن مصطفى ذكى محمد  0579 9

 عبد الرحمن ياسر محمد سالم  0582 22

 عبد العليم ياسر صالح الدين عبد العزيز  0580 22

 عبد هللا احمد عبد هللا احمد سعد  0582 20

 عبد هللا شحته عواد عبدالعال  0585 22

 عبد هللا صبحى سيد السعيد السيد  0586 24

 عبد هللا محمد السيد سيد احمد سالم 0587 25

 عبد هللا ناصر عبد البد يع عفيفى  0588 26

 عبد المنعم ياسر عبد العزيز سليمان  0589 27

 عالء صالح عوض صالح محمد 0592 28

 اح حواش على على نج 0592 29

 على هشام شعبان عبد الحكم  0590 02

 عمار جمال حسن محمد محمد خليل 0592 02

 عمر ابوزيد عطيه القالع  0594 00

 عمر صالح عباس محمد ؼنية  0595 02

 عمر طارق محمود محمد كريم  0596 04

 عمرو عطيه على محمد النساج  0599 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                                             ة التربية الرياضيةكلي   
                   شئون التعليم والطالب   

   السلةكرة  (   لالعادةباقون )    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عمرو محمد مصطفى الشحات  0622 2
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 60)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 س احمد على الدين بيومى فار 0622 0

 فارس محمد النبوى محمد محمود  0620 2

 كريم ايمن احمد ابراهيم  0622 4

 كريم تامر على عزب على الدالى  0625 5

 مازن محمد محمد بدوى  0627 6

 ماهر طارق فتحى عبد الفتاح  0628 7

 محمد احمد ابراهيم محمود  0622 8

 حة عبد السميع محمد احمد سما 0620 9

 محمد احمد محمد السيد على الديب 0622 22

 محمد احمد محمد مختار حسونه  0624 22

 محمد السيد سعيد شديد جعفر  0626 20

 محمد السيد عبد المرضى سليمان  0627 22

 محمد ثروت فهمى عبد المنعم  0602 24

 محمد طلعت جمال محمود 0608 25

 د الكريم محمد محمد محمد عب 0620 26

 محمد عبد الناصر عبد المنعم خطاب  0624 27

 محمد عصام ابراهيم صادق  0626 28

 محمد هانى محمد عبد الحميد  0646 29

 محمود احمد عبد المنعم عبد اللطيؾ  0650 02

 محمود صبحى السيد حسين يوسؾ  0655 02

 محمود عادل محمود السيد  0657 00

 محمود عماد محمود عبد الوهاب  0659 02

 محمود محمد السيد سالم  0660 04

 مصطفى عبد الواحد فوزى الجندى  0668 05

 وليد رضا كامل وهيبى  0676 06

 يسرى عبد الظاهر عبد الؽنى عبد الظاهر  0678 07

 يوسؾ محمد عربى محمد محمد  0685 08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                             رياضيةكلية التربية ال   
                   شئون التعليم والطالب   

   السلةكرة  (   التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  ابراهيم سليمان محمد عبد الرحمن  6459 2
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 مد على عثمان ابراهيم مح 6465  0
 احمد ايمن احمد ابراهيم محمد   6485 2
 احمد ايهاب عبد المحسن ابراهيم  6492 4
 احمد جمال ابو الفتوح محمد عبد الحفيظ  6492 5
 احمد جمال شديد سليمان موسى  6494 6
 احمد خالد موسى عبد الرؤوؾ  6522 7
 احمد شريؾ سعيد عبد الحميد  6502 8
 احمد طلعت عزت محمد خليفة  6505 9

 احمد عادل محمود عبد المحسن  6509 22
 احمد عصام معوض عبد الفتاح  6542 22
 احمد عماد محمود محمد سالمان  6548 20
 احمد فايد شحاته فايد  6552 22
 احمد مجدى محمد احمد عبد الفتاح  6557 24
 احمد مجدى موسى تهامى  6558 25
 احمد محمد ابراهيم محمود  6559 26
 احمد محمد ابو سريع السيد 6562 27
 احمد محمد طلعت ابراهيم  6575 28
 احمد محمد عبد الرحمن محمد الشيخ  6578 29
 احمد محمد على محمد  6584 02
 احمد نصر صالح عزام  6598 02
 حازم صالح امين فرج شلبى  6666 00
 مدى محمد احمد حازم محمد مح 6667 02
 حسام محمود السيد محمد  6674 04
 رابح محمد رابح محمد  6722 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   السلةكرة  (   التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  د مختار زياد احمد السي 6720 2
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 64)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 زياد محمود شوقى عثمان  6722 0
 سعيد محمد سعيد رشاد 6702 2
 سمير حسام الدين سمير جاهين 6704 4
 سيد محمد سيد عبد هللا جاد  6724 5
 بد السالم عبد الرحمن رضا صالح ع 6782 6
 عبد هللا الحسينى الصباحى ابو المعاطى  6827 7
 عبد هللا السيد حسين السيد محمد  6828 8
 عصام احمد ابوزيد عطيه مصطفى  6825 9

 على سعيد هاشم توفيق  6829 22
 عمر احمد عبد العزيز  6847 22
 مازن طارق عبد الحميد منصور 6924 20
 عطيه محروسمحمد احمد  6909 22
 محمد احمد محمود محمد  6942 24
 محمد رضا محمد عواد البنا  6995 25
 محمد صبرى سعيد محمد عفيفى  7226 26
 مصطفى عبد الحميد شلبى  7282 27
 يوسؾ ابراهيم عبد الرؤؾ عبد السالم 7022 28
 يوسؾ ياسر محمد ابو طالب  7056 29

 ة من الخارج وعليهم تخلؾ من الفرقة االولىالفرقة الثانية باقى لالعاد

 احمد مرزوق احمد مرزوق 7489 2
 عمر محمد محمد نصر  7498 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   هوكى-رياضات المضرب  (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  ســـــــــماال رقم الجلوس  م

  احمد بدران احمد محمد رزق  0520 2
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 59)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 احمد جودة عبد الفتاح  0525 0

 احمد حسام احمد محمد على زؼارى  0526 2

 احمد خالد احمد متولى احمد  0528 4

 مة عبد الفتاح احمد سامح سال 0522 5

 احمد سعد عبد الحميد على الشهالى  0520 6

 احمد سعيد توفيق شعبان بديوى  0522 7

 احمد سمير شعبان محمد  0524 8

 احمد سمير صبرى السيد الشاذلى  0525 9

 احمد سيد محمد على  0526 22

 احمد شريؾ احمد سليمان  0527 22

 عوضاحمد عارؾ كرم احمد  0502 20

 احمد عبد العزيز محمد عبد المنعم 0502 22

 احمد على عبد الرسول منصور  0502 24

 احمد على عبد القادر برهام  0504 25

 احمد محمد حيدر محمد عالم  0505 26

 احمد محمد عبد الستار احمد  0507 27

 احمد محمد عبد هللا سالم 0508 28

 د عبد القوى احمد محمد محمد محمو 0509 29

 احمد محمود عبد الحليم جمعه 0522 02

 احمد محمود محروس احمد يوسؾ 0522 02

 احمد محمود محمد عزمى  0520 00

 احمد ممدوح السيد محمود  0522 02

 احمد نبيل عبد الكافى محمد  0525 04

 احمد يوسؾ عبد هللا ابراهيم  0527 05

 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             لرياضيةكلية التربية ا   
                   شئون التعليم والطالب   

   رياضات المضرب هوكى (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  اسالم سامى حسانين عبد الفتاح خليل  0529 2
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 اسالم سعيد محمد على احمد قاسم  0542 0

 اسالم محمد الطوخى عبد المقصود  0542 2

 اسالم مصطفى حسنى السيد احمد  0540 4

 اشرؾ خالد محمد ؼنيمى  0542 5

 انور محمد نور الدين محمد عبد العزيز  0545 6

 حسن احمد احمد محمد عمر  0552 7

 حسن محمد عبده حسين الوكيل  0552 8

 حسن محمود احمد ابراهيم  0550 9

 حسين ابراهيم عطيه ابراهيم  0552 22

 خالد وليد عبد الرحمن عبد الموجود 0554 22

 رضوان ربيع رضوان حجاج  0555 20

 زياد زكريا يحى سالم محمد  0556 22

 زياد سعيد ابو سريع ابراهيم على  0557 24

 ى زياد محمود ابراهيم عل 0558 25

 سامح حسن عبد القوى هاشم  0559 26

 سعيد اسالم سعيد ذكى السيد  0562 27

 سعيد عبد المعطى سعيد عبد المعطى  0562 28

 سعيد محمد سعيد محمد حسن  0560 29

 سمير عصام عبد الرحمن عبد العليم  0562 02

 سيؾ نعمان سيؾ اليزل ابو زيد 0565 02

 مد السيد عامر شهاب محمد مح 0567 00

 صالح حسن صالح على  0568 02

 طارق سيد عبد العال ابراهيم  0569 04

 عبد الرحمن ابراهيم محمد خليل  0572 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   رياضات المضرب هوكى (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم الجلوس رقم  م

  عبد الرحمن احمد السيد  محمد  0574 2
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 عبد الرحمن السيد محمد ابراهيم  0575 0

 عبد الرحمن شريؾ سيد يس 0576 2

 عبد الرحمن على عبد العظيم محمد  0577 4

 عبد الرحمن متولى امين محمد السيد 0578 5

 عبد الرحمن ياسر محمد سالم  0582 6

 عبد هللا احمد عبد هللا احمد سعد  0582 7

 عبد هللا صبحى سيد السعيد السيد  0586 8

 عبد هللا محمد السيد سيد احمد سالم 0587 9

 عبد هللا ناصر عبد البد يع عفيفى  0588 22

 بد المنعم ياسر عبد العزيز سليمان ع 0589 22

 عالء صالح عوض صالح محمد 0592 20

 عمار جمال حسن محمد محمد خليل 0592 22

 عمر طارق محمود محمد كريم  0596 24

 عمر عصام محمد كمال محمد  0597 25

 عمرو محمد مصطفى الشحات  0622 26

 فارس احمد على الدين بيومى  0622 27

 فارس محمد النبوى محمد محمود  0620 28

 كريم ايمن احمد ابراهيم  0622 29

 كريم ايمن عبد العزيز عبد السالم 0624 02

 كريم تامر على عزب على الدالى  0625 02

 كريم محمد يوسؾ سيد  0626 00

 مازن محمد محمد بدوى  0627 02

 محمد احمد ابراهيم محمود  0622 04

 مد احمد رمزى ضاهر مح 0622 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   رياضات المضرب هوكى (   باقون لالعادة)    بنين  لمقيدين بالفرقة االولىكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب ا

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد احمد سماحة عبد السميع  0620 2
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 لدور الرابع ا( 60)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 محمد احمد محمد السيد على الديب 0622 0

 محمد السيد سعيد شديد جعفر  0626 2

 محمد السيد عبد المرضى سلميان  0627 4

 محمد ثروت فهمى عبد المنعم  0602 5

 محمد حسنى خلؾ محمد خلؾ  0602 6

 محمد خالد محمد فريد  0604 7

 محمد طلعت جمال محمود 0608 8

 محمد عاطؾ سعد على  0622 9

 محمد عبد العزيز محمد ابو النجا  0622 22

 محمد عبد هللا ابراهيم ابراهيم  0622 22

 محمد عبد الناصر محمد ابراهيم  0625 20

 محمد عصام ابراهيم صادق  0626 22

 محمد عالء محمد حسن  0628 24

 مجدى منصورابراهيم   محمد 0642 25

 محمد محمود اسماعيل ابو ؼربية  0640 26

 محمد مصطفى حميدة محمد  0645 27

 محمد هانى محمد عبد الحميد  0646 28

 محمد هشام على محمد  0647 29

 محمد وليد رمضان شريؾ  0652 02

 محمود احمد شبل توفيق  0652 02

 عبد اللطيؾ  محمود احمد عبد المنعم 0650 00

 محمود جمال احمد حسن          عبد الرحمن  0652 02

 محمود صبحى السيد حسين يوسؾ  0655 04

 محمود عادل محمود السيد  0657 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   رياضات المضرب هوكى (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومايو  ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير    0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمود عماد محمود عبد الوهاب  0659 2
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 مروان محمد عبد هللا عبد الحميد صالح  0664 0

 مصطفى السيد عبد الفتاح فوده  0667 2

 بد الواحد فوزى الجندى مصطفى ع 0668 4

 مصطفى محمد السيد عبد الرحمن سالمه  0672 5

 ممدوح محمد منير ابراهيم حجازى  0670 6

 مهاب سعيد حسين السيد  0672 7

 هادى محمود عبد الهادى احمد  0675 8

 وليد رضا كامل وهيبى  0676 9

 ياسر عبد الناصر سيد على  0677 22

 بد الظاهر عبد الؽنى عبد الظاهر يسرى ع 0678 22

 عمر مصطفى توفيق محمد عيد  0679 20

 يوسؾ احمد عبد المجيد احمد 0682 22

 يوسؾ اسالم عبد الرؤؾ عبد العظيم  0682 24

 يوسؾ محمد احمد ذكى  0680 25

 يوسؾ محمد عبد هللا احمد  0684 26

 يوسؾ محمد عربى محمد محمد  0685 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   رياضات المضرب هوكى (   التخلفات)    بنين  الولىكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة ا

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  توفيق ايمن توفيق فرج 6656 2
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 64)  

 
 

 (  425)  صالة تدريب كود
 

 عبد الحميد محمود محمود عبالرحمن  6762 0

 عبد الرحمن اكرامى يحيى محمود 6772 2

 عبد الرحمن رضا صالح عبد السالم  6782 4

 على سعيد هاشم توفيق 6892 5

 على عبد هللا عبد الرؤؾ عبد هللا  6842 6

 محمد حسام الدين سيد زايد عبده 6972 7

 سن السيد حسن الصواؾ محمد ح 6970 8

 محمد خالد ماهر صابر حسن 6987 9

 محمد عبد الخالق عربى حسن  7226 22

 محمود اشرؾ عبد الفتاح بكير 7222 22

 محمود سعد امام محمود باشه 7204 20

 محمود سمير محمد عبد الفتاح على 7207 22

 محمود محمد محمود ابراهيم قمر  7247 24

 مود محمد محمود حسن هاللمح 7252 25

 مروان احمد على ابراهيم الطنطاوى 7257 26

 مصطفى السيد عبد التواب حسينى 7268 27

 مصطفى طه حسين مصطفى 7282 28

 مصطفى محمود ابو الفتوح رجب  7292 29

 يحيى سليمان محمد ابراهيم  7022 02

 يوسؾ اسامة فتحى عبد هللا  7029 02

 وسؾ على فتحى على ؼزال ي 7047 00

 الفرقة الثانية مستجد وعليهم تحميل من الفرقة االولى

 محمد احمد عبد الملك ابراهيم  7057 2

 محمد حماده حسن حسن  7058 0

 محمد عادل محمد ةعلى الدرديرى 7059 2

 الفرقة الثانية باقى لالعاة وعليهم تخلفات  من الفرقة االولى

 ياسر عبد الرحمن عبد هللا احمد  7092 2

 كريم ايمن عبد الؽفار محمد  7278 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   المنازالت (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد جودة عبد الفتاح  0525 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نـــــــــــــة رقــــــملج
 الدور الرابع ( 59)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 احمد حسام احمد محمد على زؼارى  0526 0

 احمد عارؾ كرم احمد عوض 0502 2

 احمد محمود عبد الحليم جمعه 0522 4

 احمد يوسؾ عبد هللا ابراهيم  0527 5

 اسالم مصطفى حسنى السيد احمد  0540 6

 انور محمد نور الدين محمد عبد العزيز  0545 7

 رضوان ربيع رضوان حجاج  0555 8

 سعيد اسالم سعيد ذكى السيد  0562 9

 سعيد محمد سعيد محمد حسن  0560 22

 سيؾ نعمان سيؾ اليزل ابو زيد 0565 22

 عبد الرحمن احمد السيد  محمد  0574 20

 لعظيم محمد عبد الرحمن على عبد ا 0577 22

 عبد هللا احمد عبد هللا احمد سعد  0582 24

 على نجاح حواش على  0592 25

 عمار جمال حسن محمد محمد خليل 0592 26

 عمر طارق محمود محمد كريم  0596 27

 فارس احمد على الدين بيومى  0622 28

 فارس محمد النبوى محمد محمود  0620 29

 حمد ابراهيم كريم ايمن ا 0622 02

 كريم ايمن عبد العزيز عبد السالم 0624 02

 كريم تامر على عزب على الدالى  0625 00

 كريم محمد يوسؾ سيد  0626 02

 محمد احمد محمد السيد على الديب 0622 04

 محمد احمد محمد مختار حسونه  0624 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   المنازالت (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200العام الجامعى فى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد السيد عبد المرضى سليمان  0627 2
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 محمد ثروت فهمى عبد المنعم  0602 0

 محمد طلعت جمال محمود 0608 2

 محمد عصام ابراهيم صادق  0626 4

 محمد مصطفى حميدة محمد  0645 5

 محمد هانى محمد عبد الحميد  0646 6

 محمود احمد عبد المنعم عبد اللطيؾ  0650 7

 محمود صبحى السيد حسين يوسؾ  0655 8

 محمود عادل محمود السيد  0657 9

 ود عماد محمود عبد الوهاب محم 0659 22

 وليد رضا كامل وهيبى  0676 22

 يوسؾ احمد عبد المجيد احمد 0682 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

   المنازالت (   التخلفات)    بنين  الثانية كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  كريم اسامة عبد العزيز محمد حسين 6892 2

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 محمد سعيد عبد هللا محمد ابراهيم 7226 0

2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 مسابقات الميدان والمضمار (   باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200امعى فى العام الج
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد جودة عبد الفتاح  0525 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع (59)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 احمد حسام احمد محمد على زؼارى  0526 0

 احمد عارؾ كرم احمد عوض 0502 2

 احمد على عبد الرسول منصور  0502 4

 احمد على عبد القادر برهام  0504 5

 احمد محمد عبد الستار احمد  0507 6

 احمد محمود عبد الحليم جمعه 0522 7

 احمد يوسؾ عبد هللا ابراهيم  0527 8

 اسالم مصطفى حسنى السيد احمد  0540 9

 ر محمد نور الدين محمد عبد العزيز انو 0545 22

 سعيد اسالم سعيد ذكى السيد  0562 22

 سعيد محمد سعيد محمد حسن  0560 20

 سيؾ نعمان سيؾ اليزل ابو زيد 0565 22

 عاطؾ عماد محمد الهادى عبد العال 0570 24

 عبد الرحمن احمد السيد  محمد  0574 25

 عظيم محمد عبد الرحمن على عبد ال 0577 26

 عبد هللا احمد عبد هللا احمد سعد  0582 27

 عبد هللا سعيد السيد على الباشا  0584 28

 على نجاح حواش على  0592 29

 عمار جمال حسن محمد محمد خليل 0592 02

 عمر طارق محمود محمد كريم  0596 02

 فارس احمد على الدين بيومى  0622 00

 النبوى محمد محمود  فارس محمد 0620 02

 كريم ايمن احمد ابراهيم  0622 04

 كريم تامر على عزب على الدالى  0625 05

 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 مسابقات الميدان والمضمار(    باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد احمد محمد السيد على الديب 0622 2
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  62)  

 
 

 ( 425صالة تدريب كود )
 

 محمد احمد محمد مختار حسونه  0624 0

 محمد السيد عبد المرضى سليمان  0627 2

 محمد ثروت فهمى عبد المنعم  0602 4

 محمد طلعت جمال محمود 0608 5

 محمد عصام ابراهيم صادق  0626 6

 محمد عالء محمد حسن  0628 7

 محمد مصطفى حميدة محمد  0645 8

 محمد هانى محمد عبد الحميد  0646 9

 محمود احمد عبد المنعم عبد اللطيؾ  0650 22

 محمود جمال احمد حسن  عبد الرحمن  0652 22

 محمود صبحى السيد حسين يوسؾ  0655 20

 محمود عادل محمود السيد  0657 22

 محمود عماد محمود عبد الوهاب  0659 24

 محمود محمد السيد سالم  0660 25

 مهاب سعيد حسين السيد  0672 26

 وليد رضا كامل وهيبى  0676 27

 يسرى عبد الظاهر عبد الؽنى عبد الظاهر  0678 28

 عمر مصطفى توفيق محمد عيد  0679 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 مسابقات الميدان والمضمار(    التخلفات)    بنين  الثانية لفرقة كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين با

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد حسام احمد فهمى عبد السالم  6497 2

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  62)  

 
 

 ( 425صالة تدريب كود )
 

 عبد الرحمن السيد عبد العظيم شحاته  6772 0
 محمد ناصر ابو الؽيط على  7284 2
 محمود عادل مؽاورى بحيرى عبده  7220 4

 الفرقة الثالثة باقى لالعادة وعليهم تخلؾ من الفرقة االولى

 صابر معروؾ صابر معروؾ  2822 6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الرياضة المائية (    باقون لالعادة)    بنين  الولىكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة ا

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد جمال ابو المكارم دسوقى  0522 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 59)  

 
 

 (  425الة تدريب كود ) ص
 

 احمد جودة عبد الفتاح  0525 0

 احمد حسام احمد محمد على زؼارى  0526 2

 احمد خالد احمد عبد الخالق حسن  0527 4

 احمد سامح سالمة عبد الفتاح  0522 5

 احمد شريؾ احمد سليمان  0527 6

 احمد طاهر السيد عبد الجواد 0529 7

 ؾ كرم احمد عوضاحمد عار 0502 8

 احمد محمد حيدر محمد عالم  0505 9

 احمد محمد عبد الؽنى محمد  0506 22

 احمد محمود عبد الحليم جمعه 0522 22

 احمد يوسؾ عبد هللا ابراهيم  0527 20

 اسالم سامى حسانين عبد الفتاح خليل  0529 22

 اسالم مصطفى حسنى السيد احمد  0540 24

 نور محمد نور الدين محمد عبد العزيز ا 0545 25

 ثابت مصطفى ثابت على  0546 26

 جوده احمد جوده عبد الفتاح  0547 27

 حسام حسن عبد النبى عبد الرحمن  0548 28

 حسن احمد احمد محمد عمر  0552 29

 سعيد اسالم سعيد ذكى السيد  0562 02

 ى سعيد عبد المعطى سعيد عبد المعط 0562 02

 سعيد محمد سعيد محمد حسن  0560 00

 سيؾ نعمان سيؾ اليزل ابو زيد 0565 02

 شادى وليد حمد ابراهيم بريك  0566 04



 شهاب محمد محمد السيد عامر  0567 05

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الرياضة المائية (    باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ور يناير ومايو ومقرر عليهم دخول امتحانات د    0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  صالح حسن صالح على  0568 2
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 عادل محمد عبد العادل عبد الوهاب  0572 0

 عبد الرحمن احمد السيد  محمد  0574 2

 السيد محمد ابراهيم عبد الرحمن  0575 4

 عبد الرحمن شريؾ سيد يس 0576 5

 عبد الرحمن على عبد العظيم محمد  0577 6

 عبد الرحمن مصطفى ذكى محمد  0579 7

 عبد هللا احمد عبد هللا احمد سعد  0582 8

 عبد هللا محمد السيد سيد احمد سالم 0587 9

 على نجاح حواش على  0592 22

 ر جمال حسن محمد محمد خليلعما 0592 22

 عمر صالح عباس محمد ؼنية  0595 20

 عمر طارق محمود محمد كريم  0596 22

 فارس احمد على الدين بيومى  0622 24

 فارس محمد النبوى محمد محمود  0620 25

 كريم ايمن احمد ابراهيم  0622 26

 كريم ايمن عبد العزيز عبد السالم 0624 27

 كريم تامر على عزب على الدالى  0625 28

 ماهر طارق فتحى عبد الفتاح  0628 29

 محمد احمد رمزى ضاهر  0622 02

 محمد احمد محمد السيد على الديب 0622 02

 محمد اشرؾ حسين مدبولى  0625 00

 محمد السيد سعيد شديد جعفر  0626 02

 محمد السيد عبد المرضى سليمان  0627 04

 محمد ايمن محمد محمد المكى  0628 05

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الرياضة المائية (    باقون لالعادة)    بنين  جلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولىكشؾ أرقام ال

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد ثروت فهمى عبد المنعم  0602 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقــــــم لجنـــــــــــــة
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 محمد جمال احمد على  0602 0

 محمد حسنى خلؾ محمد خلؾ  0602 2

 محمد طلعت جمال محمود 0608 4

 محمد عادل محمود بيومى الدهشان 0609 5

 محمد عصام ابراهيم صادق  0626 6

 محمد مجدى منصورابراهيم   0642 7

 محمد محمود اسماعيل ابو ؼربية  0640 8

 محمد مصطفى حميدة محمد  0645 9

 محمد هانى محمد عبد الحميد  0646 22

 محمد هشام محمود محمد البنا  0648 22

 محمود احمد عبد المنعم عبد اللطيؾ  0650 20

 محمود جمال احمد حسن عبد الرحمن  0652 22

 يد حسين يوسؾمحمود صبحى الس 0655 24

 محمود عادل محمود السيد  0657 25

 محمود عماد محمود عبد الوهاب  0659 26

 محمود محمد السيد سالم  0660 27

 مروان محمد عبد هللا عبد الحميد صالح  0664 28

 مروان ياسر حمدى عبد العزيز  0665 29

 مصطفى عصام حسين السيد دنانة  0669 02

 وح محمد منير ابراهيم حجازى ممد 0670 02

 وليد رضا كامل وهيبى  0676 00



 عمر مصطفى توفيق محمد عيد  0679 02

 يوسؾ اسالم عبد الرؤؾ عبد العظيم  0682 04

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الرياضة المائية (     التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         احمد بهاء محمد يوسؾ محمد                                                                                                      6490 2
 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 60)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 م رضوان احمد جميل محمد عبد الحلي 6496 0

 احمد طاهر على سليمان  6504 2

 احمد فتحى محمد احمد  6550 4

 احمد مجدى موسى تهامى  6558 5

 احمد مهدى محمود رمضان امام 6596 6

 احمد وحيد عبد الحليم ابراهيم  6622 7

 ادهم محمد عبد الحميد عبد الفتاح  6626 8

 ادهم محمد على السيد على  6602 9

 اسماعيل محمد فاروق على  6624 22

 امام رضا السيد احمد 6629 22

 حسام عصام عبد الشافى عليوه  6672 20

 حسين احمد حسين سليمان السيد  6680 22

 زياد اشرؾ السيد بيومى  6727 24

 زياد جمال الدين عامر محمد 6728 25

 سامى اشرؾ سامى عبد الؽنى  6724 26

 محمد عيد احمد  سعيد 6702 27

 السيد ابراهيم السيد عبد الرحمن 6706 28

 سيد سعيد سيد ليسى شحات  6720 29

 عادل طاررق عادل محمود منصور  6752 02

 عبد الرحمن اسامة السيد عبد الحليم  6767 02

 عبد الرحمن فيصل عبد الرحمن جودة 6790 00

  عبد هللا احمد النفلى احمد رجب 6826 02

 عبد هللا عادل عفيفى محمد عفيفى  6802 04

 على محمد على على 6842 05

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   البشئون التعليم والط   

  الرياضة المائية (     التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عمر عماد احمد عبد القادر 6862 2
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 عمر محمد عبد العال محمد  6864 0

 محمد احمد زكريا حسنى 6907 2

 محمد احمد محمد فضل 6927 4

 محمد اشرؾ ذكى زهرة 6949 5

 محمد حسين الشاذلى محمد  6978 6

 براهيم عبد الحق محمد خالد ا 6982 7

 محمد رضا حسين بسيسى  6992 8

 محمد شاكر جودة عبد العليم  7222 9

 محمد عبد الرؤؾ معروؾ على  7242 22

 محمد محمود اسماعيل فرج 7267 22

 محمد وائل عبد الحميد على  7290 20

 محمود سالمه محمد سالمه  7205 22

 محمود ناجى صابر احمد  7252 24

 مصطفى خالد امين على شاهين  7270 25

 مصطفى خالد  محمد السيد عبد العزيز 7276 26

 مصطفى محمد عبد الفتاح احمد  7288 27

  مصطفى محمد عبد المنصؾ رفاعى  7289 28

  معاذ عمرو رمضان سعيد الشنوانى  7024 29

  ياسر عمار عبد الباقى يوسؾ  7006 02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

  الرياضة المائية (     التخلفات)    ن بني الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

 
 الفرقة الثانية مستجد وعليهم تحميل من الفرقة االولى

 
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 64)  

 
 

 (  425لة تدريب كود ) صا
 

 محمد احمد عبد الملك ابراهيم  7057 2

 محمد حماده حسن حسن  7058 0

 محمد عادل محمد على الدرديرى  7059 2

 الفرقة الثانية باقى لالعادة وعليهم تخلؾ من الفرقة االولى

 احمد ايمن جالل على  7072 2

 خالد احمد يوسؾ محمد عجاج 7222 0

 على حسن على حسن قاسم  7269 2

 هشام اشرؾ رشاد محمد فرج 7472 4

الفرقة الثانية باقى لالعادة من الخارج وعليهم تخلؾ من الفرقة 

 االولى

 احمد عبده فؤاد عبد الخالق 7488 2

 اسالم سالمه ؼريب خليل  7492 0

 حسام الدين مدحت عبد هللا على السيسى 7492 2

 حميد ناصر صالحعبد هللا  7496 4

 محمد اسالم محمد عبده عبد الفتاح  7522 5

 محمد ايمن ابراهيم على ابو عيش 7520 6

 محمد ثروت مختار سيد احمد 7522 7

 محمد سامى عبد التواب عبد التواب  7525 8

 محمد عبد الحليم عيد محمد محمد امين  7527 9

 لفرقة االولىالفرقة الثالثة مستجد وعليهم تخلؾ من ا

 عبد الرحمن محمدى زهران محمد على  2092 2

 كريم على طه عبد الرحيم  2294 0

 محمد عبد الكريم السيد عبد الرحمن  2527 2

 الفرقة الثالثة باقى لالعادة وعليهم تخلؾ من الفرقة االولى

 احمد سعد عبد ربه سالمه  2760 2

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             رياضيةكلية التربية ال   
                   شئون التعليم والطالب   

 التمرينات(    باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد جودة عبد الفتاح  0525 2
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  59)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 لى زؼارى احمد حسام احمد محمد ع 0526 0

 احمد سامح سالمة عبد الفتاح  0522 2

 احمد عارؾ كرم احمد عوض 0502 4

 احمد محمود عبد الحليم جمعه 0522 5

 احمد يوسؾ عبد هللا ابراهيم  0527 6

 اسالم مصطفى حسنى السيد احمد  0540 7

 انور محمد نور الدين محمد عبد العزيز  0545 8

 سعيد ذكى السيد سعيد اسالم  0562 9

 سعيد محمد سعيد محمد حسن  0560 22

 سيؾ نعمان سيؾ اليزل ابو زيد 0565 22

 عبد الرحمن احمد السيد  محمد  0574 20

 عبد الرحمن على عبد العظيم محمد  0577 22

 عبد هللا احمد عبد هللا احمد سعد  0582 24

 عالء صالح عوض صالح محمد 0592 25

 عمار جمال حسن محمد محمد خليل 0592 26

 عمر طارق محمود محمد كريم  0596 27

 فارس احمد على الدين بيومى  0622 28

 فارس محمد النبوى محمد محمود  0620 29

 كريم ايمن احمد ابراهيم  0622 02

 كريم ايمن عبد العزيز عبد السالم 0624 02

  كريم تامر على عزب على الدالى 0625 00

 كريم محمد يوسؾ سيد  0626 02

 محمد احمد محمد السيد على الديب 0622 04

 محمد احمد محمد مختار حسونه  0624 05

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 التمرينات(    باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  ـــــماالســــ رقم الجلوس  م

  محمد السيد عبد المرضى سليمان  0627 2
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 محمد ثروت فهمى عبد المنعم  0602 0

 محمد سعيد محمدى يوسؾ  0606 2

 محمد طلعت جمال محمود 0608 4

 محمد عصام ابراهيم صادق  0626 5

 محمد مصطفى حميدة محمد  0645 6

 محمد هانى محمد عبد الحميد  0646 7

 محمود احمد عبد المنعم عبد اللطيؾ  0650 8

 محمود صبحى السيد حسين يوسؾ  0655 9

 محمود عادل محمود السيد  0657 22

 محمود عماد محمود عبد الوهاب  0659 22

 مسعد اسالم السيد احمد يوسؾ  0666 20

 وليد رضا كامل وهيبى  0676 22

 يوسؾ محمد احمد ذكى  0680 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   الطالبشئون التعليم و   

  التمرينات (     التخلفات)    بنين  الثانيةكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمود وليد محمود دسوقى 7256 2
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 الدور الرابع ( 62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 مصطفى اسامه جوده ابراهيم  7265 0

 الفرقة الثانية مستجد وعليهم تحميل من الفرقة االولى
 محمد احمد عبد المالك ابراهيم  7057 2

 محمد حماده حسن حسن  7058 0

 لى الدرديرىمحمد عادل محمد ع 7059 2

 الفرقة الثانية باقى لالعادة  وعليهم تخلفات  من الفرقة االولى
 احمد ياسر عبد الرحمن عبد هللا  7092 2

 باقى لالعادة  وعليهم تخلفات  من الفرقة االولى الثالثةالفرقة 

 وافدين
 سعد احمد سعد مطلق سمران العازمى 2920 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 الجمباز(    باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى
 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 

 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد جميل موسى عبده                       0524  2
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  59)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 احمد جودة عبد الفتاح  0525 0

 احمد حسام احمد محمد على زؼارى  0526 2

 احمد سامح سالمة عبد الفتاح  0522 4

 احمد سعد عبد الحميد على الشهالى  0520 5

 احمد عارؾ كرم احمد عوض 0502 6

 احمد على عبد الرسول منصور  0502 7

 ماحمد محمد عبد هللا سال 0508 8

 احمد محمد محمد محمود عبد القوى  0509 9

 احمد محمود عبد الحليم جمعه 0522 22

 احمد محمود محمد عزمى  0520 22

 احمد ممدوح السيد محمود  0522 20

 احمد يوسؾ عبد هللا ابراهيم  0527 22

 اسالم سامى حسانين عبد الفتاح خليل  0529 24

 لى احمد قاسم اسالم سعيد محمد ع 0542 25

 اسالم مصطفى حسنى السيد احمد  0540 26

 انور محمد نور الدين محمد عبد العزيز  0545 27

 ثابت مصطفى ثابت على  0546 28

 حسن احمد احمد محمد عمر  0552 29

 سامح حسن عبد القوى هاشم  0559 02

 سعيد اسالم سعيد ذكى السيد  0562 02

 سعيد محمد حسن  سعيد محمد 0560 00

 سيؾ نعمان سيؾ اليزل ابو زيد 0565 02

 صالح حسن صالح على  0568 04

 عاطؾ عماد محمد الهادى عبد العال 0570 05

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 الجمباز(    باقون لالعادة)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  ســـــــــماال رقم الجلوس  م

  عبد الرحمن ابراهيم محمد خليل  0572 2
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  62)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 عبد الرحمن احمد السيد  محمد  0574 0

 عبد الرحمن على عبد العظيم محمد  0577 2

 يز عبد العليم ياسر صالح الدين عبد العز 0580 4

 عبد هللا احمد عبد هللا احمد سعد  0582 5

 عبد هللا شحته عواد عبدالعال  0585 6

 عبد هللا ناصر عبد البد يع عفيفى  0588 7

 عالء صالح عوض صالح محمد 0592 8

 عمار جمال حسن محمد محمد خليل 0592 9

 عمر طارق محمود محمد كريم  0596 22

 الدين بيومى  فارس احمد على 0622 22

 فارس محمد النبوى محمد محمود  0620 20

 كريم ايمن احمد ابراهيم  0622 22

 كريم ايمن عبد العزيز عبد السالم 0624 24

 كريم تامر على عزب على الدالى  0625 25

 كريم محمد يوسؾ سيد  0626 26

 محمد احمد محمد السيد على الديب 0622 27

 حمد محمد مختار حسونه محمد ا 0624 28

 محمد اشرؾ حسين مدبولى  0625 29

 محمد السيد عبد المرضى سليمان  0627 02

 محمد ثروت فهمى عبد المنعم  0602 02

 محمد خالد محمد فريد  0604 00

 محمد سعيد محمدى يوسؾ  0606 02

 محمد شحته امين عبد اللطيؾ  0607 04

 محمود محمد طلعت جمال 0608 05

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 الجمباز(    باقون لالعادة)    بنين  ن بالفرقة االولىكشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدي

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد عادل محمود بيومى الدهشان 0609 2
 
 
 
 
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  62)  

 
 

 (  425ة تدريب كود ) صال
 

 محمد عاطؾ سعد على  0622 0

 محمد عبد العزيز محمد ابو النجا  0622 2

 محمد عبد هللا ابراهيم ابراهيم  0622 4

 محمد عبد الناصر عبد المنعم خطاب  0624 5

 محمد عبد الناصر محمد ابراهيم  0625 6

 محمد عصام ابراهيم صادق  0626 7

 د عالء محمد حسن محم 0628 8

 محمد مصطفى حميدة محمد  0645 9

 محمد هانى محمد عبد الحميد  0646 22

 محمد هشام على محمد  0647 22

 محمد وليد رمضان شريؾ  0652 20

 محمود احمد عبد المنعم عبد اللطيؾ  0650 22

 محمود صبحى السيد حسين يوسؾ  0655 24

 السيد  محمود عادل محمود 0657 25

 محمود عماد محمود عبد الوهاب  0659 26

 محمود محمد احمد عبد الفتاح دويدار 0662 27

 محمود محمد السيد سالم  0660 28

 ممدوح محمد منير ابراهيم حجازى  0670 29

 مهاب سعيد حسين السيد  0672 02

 هادى محمود عبد الهادى احمد  0675 02

 مل وهيبى وليد رضا كا 0676 00

 عمر مصطفى توفيق محمد عيد  0679 02

 يوسؾ اسالم عبد الرؤؾ عبد العظيم  0682 04

 يوسؾ محمد عربى محمد محمد  0685 05

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية   
                   شئون التعليم والطالب   

 الجمباز(    التخلفات)    بنين  كشؾ أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقيدين بالفرقة االولى

 ومقرر عليهم دخول امتحانات دور يناير ومايو     0202/0200فى العام الجامعى 
 

  ـــــــــماالس رقم الجلوس  م

  مؤمن محسن ؼانم احمد  7026 2
 
 

 لجنـــــــــــــة رقــــــم
 (الدور الرابع  60)  

 
 

 (  425صالة تدريب كود ) 
 

 يوسؾ اشرؾ مسعود احمد  7042 0

 الفرقة الثانية مستجد وعليهم تحميل من الفرقة االولى
 محمد احمد عبد المالك ابراهيم  7057 2

 حماده حسن حسن محمد  7058 0

 محمد عادل محمد على الدرديرى 7059 2

 الفرقة الثالثة باقى لالعادة وعليهم تخلؾ من الفرقة االولى

 عبد هللا بهاء السيد شاكر  2824 2

    

 
 
 
 
 


