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 (1)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
 ينايردور   مصريين()رياضة مدرسية  

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  ابراهٌم اشرف اٌراهٌم ابراهٌم  8888 1
 
 
 
 
 

قاعة تدريس 
 الدور االول (606كود)

 

 ابراهٌم السٌد ابراهٌم محمد حجازى   8881 2

 ابراهٌم حسن جودة رضوان  8882 3

 ابراهٌم حمدى علٌوه السٌد 8883 4

 ابراهٌم حمدٌن البٌومى صالح  8884 5

 ابراهٌم رضوان حسٌن رضوان 8885 6

 ابراهٌم زكرٌا ابراهٌم محمد الجزار  8886 7

 ابراهٌم شعبان ابراهٌم شعبان 8887 8

  ابراهٌم عرفات ابراهٌم محمود 8888 9

 ابراهٌم محمد السٌد محمد 8889 18

 احمد ابراهٌم عبد الروؤف ابراهٌم  8818 11

 احمد احمد سعد احمد 8811 12

 احمد اسالم جودة سلٌمان محمد   8812 13

  احمد اسماعٌل محمد ٌوسف 8813 14

 احمد السٌد بٌومً القاضً   8814 15

 احمد السٌد عبد هللا محمد          8815 16

 احمد السٌد عزازي بٌومً الشاذلى    8816 17

 احمد السٌد محمد احمد الشرقاوى  8817 18

 عبد النور محٌسن   احمد اٌمن 8818 19

   احمد اٌهاب ابراهٌم احمد 8819 28
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 (2)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعة لطالب المقٌدٌن بالفرقةوأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )رياضة مدرسية (مصريين  دور يناير 

 
 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  احمد حسٌن قابٌل ابراهٌم                     8828 1
 
 
 
 
 

قاعة تدريس 
 الدور االول (607كود)

 
 

 احمد خٌرى عبد الفتاح عبد الغنى      8821 2

 احمد راضى احمد الصٌاد            8822 3

 احمد رجب عبد المغنى محمد  8823 4

 احمد رضا احمد علٌوه عبد هللا  8824 5

 احمد رضا جودة عبد القادر     8825 6

  احمد سامى عبد الخالق محمد 8826 7

 احمد سعد عبدربه سالمه   8827 8

 احمد شرٌف صالح اسماعٌل   8828 9

 احمد شعبان مسعد زكى    8829 18

 احمد صابر محمد مصطفى سعد  8838 11

 احمد عادل عبد المعبود تهامى   8831 12

 احمد عاطف محمد صبحى على  8832 13

 احمد عبد الحمٌد صبٌح محمد  8833 14

 احمد عبد العزٌز على ابراهٌم  8834 15

 احمد عبدالقادر ابراهٌم ابراهٌم   8835 16

 احمد عز الدٌن عبد هللا محمد  8836 17

 احمد عالم حسٌن عبدالعال   8837 18

  احمد على عبد هللا على 8838 19

 = احمد عماد الدٌن محمد حامد  8839 28
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 (3)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        لتعلٌم والطالبشئون ا

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )رياضة مدرسية (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  احمد فتح الباب على عٌد  8848 1
 
 
 
 
 

 (3لجنة رقم )
 660 كود 6مدرج 

 الدور االول

 احمد ماهر السٌد محمد سالم  8841 2

 احمد ماهر توسون الشٌوي  8842 3

  احمد ماهر عبد الظاهر محمد  8843 4

 احمد مجدى ابراهٌم عطا الكرٌم   8844 5

 احمد مجدى كامل محمد خلٌفة  8845 6

 احمد محمد حسن محمد 8846 7

 احمد محمد صبحً احمد   8847 8

   منجى احمد محمد احمد  8848 9

 احمد محمد عبدالفضٌل عطٌة  8849 18

 ==== احمد محمود صالح محمود 8858 11

 احمد محمود مصطفى محمود حرفوش   8851 12

 احمد مصطفى عبد الفتاح المٌرغنى 8852 13

 احمد مغاورى محمد محمد    8853 14

             احمد ناصر سالمة احمد  8854 15

  احمد هشام طه حسن شحتو 8855 16

 احمد وحٌد محمد على عالٌة 8856 17

 احمد ٌاسر عبدربه محمد محروس   8857 18

 ادهم عبد الرحمن عبد هللا سلٌمان  8858 19

 اسامه احمد محمد انور محمد عالم 8859 28

  اسامة سعٌد الشحات عبد العزٌز  8868 21

  مة عبد الحكٌم سامى محمد اسا 8861 22

  اسامة عماد عبد الحمٌد حسٌنى  8862 23

  اسامة محمد عصام ذكرى  8863 24

  اسامه هانى السٌد  محمد متولى 8864 25

  اسالم احمد عبد الرحمن عبد الفتاح العلٌمى 8865 26

  اسالم احمد عبد الغفار عبد المجٌد    8866 27

  = د ابراهٌماسالم اشرف فؤا 8867 28
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 (4)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 رسية (مصريين  دور يناير)رياضة مد 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  اسالم السٌد محمد الصغٌر محمد  8868 1
 
 
 
 
 
 

 (4لجنة رقم )
 660كود  6مدرج 

 
 الدور االول

 اسالم اٌمن صبحى رشاد محمد  8869 2

 اسالم جمٌل سالم احمد    8878 3

 اسالم عبد المنعم مرزوق شعبان جودة 8871 4

 اسالم عبدالناصر محمد بدٌوى ابراهٌم 8872 5

 اسالم عماد عبد الحمٌد حسٌنى 8873 6

 اسالم محمد السعٌد احمد 8874 7

 اسالم محمد فوزى منصور 8875 8

  اسالم مسعد ابراهٌم حامد 8876 9

 اسالم مصطفى سٌد سالم 8877 18

  اسالم هالل محمد ابراهٌم شعالن  8878 11

  م هٌسم السٌد عبد الحمٌداسال 8879 12

  اسماعٌل عبد العال اسماعٌل شدٌد 8888 13

  اسماعٌل فهمى منصور السٌد 8881 14

 السٌد معوض محمد محمد على بالل    8882 15

 == اكرم سعد محمد الهادى محمد عبد هللا 8883 16

 باسل محمد عبد المتعال محمد 8884 17

 ى متولى  حازم عصام مصطف 8885 18

  حازم هشام احمد محمد ابراهٌم 8886 19

   حامد احمد حامد السٌد 8887 28

  حامد السٌد حامد عفٌفى مقداد 8888 21

  حسام عبد الناصر محمد عبد ربه  8889 22

   حسام محمد متولى متولى  8898 23

  حسن السعدى حسن عثمان كرٌم     8891 24

   ى السٌد خلٌل حسن محمد فتح 8892 25

  حسٌن محمد متولى احمد سند  8893 26

  حلمى خالد حلمى مسلم    8894 27

   حمدى عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  8895 28

  حمدى محمود حمدى محمود حسانٌن   8896 29

  خالد احمد طنطاوى احمد   8897 38

  خالد عٌد عبد الخالق سالم   8898 31

   حمود بحٌرى مصطفى خالد م 8899 32
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  السٌد رشدى عبد المحسن احمد   8188 33

  السٌد عبد المنعم السٌد محمد    8181 34

  السٌد على السٌد على سٌد احمد   8182 35

 

                                                                                                              
  
 

 (5)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )رياضة مدرسية (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم الجلوس رقم م

   رجب قدرى فتحى احمد 8183 1
 
 
 
 
 

 (5لجنة رقم )
 660كود  6مدرج 

 الدور االول

 زٌاد بهجت ناصف  8184 2

 زٌاد عمادعبدالسالم مصطفى   8185 3

   زٌاد مجدى على السٌد عماره 8186 4

  زٌاد محمود عبد المحسن احمد  8187 5

  مد الحفناوى   سعد اسامة سعد اح 8188 6

  سعٌد احمد سعٌد محمد  8189 7

  سمٌر عصام جمعه محمود فرج 8118 8

 سٌد صابر سٌد عبد السالم    8111 9

 سٌف الدٌن مصطفى عباس حسٌن  8112 18

 شرٌف اشرف السٌد ٌوسف  8113 11

    شهاب محمد امام السعٌد السٌد امام  8114 12

  بولى السٌدصابر عادل مد 8115 13

  عابد خالد عابد سٌد احمد 8116 14

  عبد الحمٌد طارق محمد صابر منصور 8117 15

 عبد الحمٌد مٌمً عبد الحمٌد عواد   8118 16

   عبد الرحمن اشرف محمد محمد بخٌت 8119 17

  عبد الرحمن عواد محمد ابو المكارم  8128 18

  ابو العطا عبد الرحمن محمد احمد على 8121 19

  عبد الرحمن محمد محمد عبد الغنى امٌن 8122 28

   عبد الرحمن محمود محمود عوده  8123 21

   عبد الستار نبٌل عبد الستار محمد  8124 22

    عبد السالم جمال عبد السالم حسٌن 8125 23

24 8126 
  عبد العزٌز نجٌب عبد الفتاح صالح

25 8127 
  بد العظٌم محمدعبد العظٌم محمد ع

  عبد الفتاح محمد سعد عبد الفتاح بسٌونى 8128 26

   عبد هللا احمد محمد السعٌد عبد الخالق 8129 27

  عبد هللا شعبان حسن شعبان     8138 28
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 (6)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 دور يناير)رياضة مدرسية (مصريين   

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  عبد هللا صفوت عبد هللا جودة      8131 1
 
 
 

 

 (6)جلنة 

 664صالة تدريب كود 
 الدور االول

 = عبد هللا عصام محمد فاروق جاد عٌد  8132 2

  عبد هللا مجدى شندى غنٌم 8133 3

 عبد هللا محمود محمد حسٌن  8134 4

 عبد القادر عبد المنعم محمد المنعمعبد  8135 5

 عبدالرحمن عبدالفتاح حسن 8136 6

 عبده عادل عبد المقصود احمد  8137 7

 عربى طارق جالل محمود  8138 8

 عصام رضا محمد هالل عطٌة      8139 9

 على زكرٌا على ابراهٌم خضر 8148 18

 على عبد الشافى سلٌمان عبد الشافى   8141 11

 على عصام على سلٌم على   8142 12

 = على محمد عبد المجٌد محمد  8143 13

 على ناصر صابر عبد المنعم      8144 14

  عماد الدٌن فائز محمد خٌرى  8145 15

  عمار هانى صالح الدٌن احمد  8146 16

  عمر خالد فوزى احمد البكش 8147 17

 عمر سامى عثمان احمد عوض جبل 8148 18

   عمر عادل على عبد السالم 8149 19

 عمر نجاح عبد هللا غرٌب صالح    8158 28

   عمرو احمد محمد الشحات محمد عبد المنعم 8151 21

  عمرو راضى عبد المنعم محمد البدٌوى  8152 22

  عمرو راضى عبد الهادى محمود خلٌل  8153 23

    عمرو جمال ابراهٌم عافٌة 8154 24

  عمرو عبد الباسط عبد الهادى سالم   8155 25
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 (7)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023 ) مستجدون ( فى العام الجامعى الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )رياضة مدرسية (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

       عمرو ٌوسف عواد محمود 8156 1
 
 
 
 
 

 (7)جلنة 

 664صالة تدريب كود 
 الدور االول

 فتحى خالد فتحى احمد   8157 2

  فؤاد خلٌل طه ابراهٌم  8158 3

  فوزى ابراهٌم محمد على 8159 4

 كرٌم السٌد عبد النبى عمر   8168 5

  كرٌم السٌد كامل السٌد محمد  8161 6

 كرٌم مجدى سالم ابوزٌد 8162 7

  كرٌم محمد مجاهد عفٌفى 8163 8

  كرٌم محمود عبد العزٌز محمد 8164 9

 كرٌم هانً عبدالعزٌز عبدالكرٌم  8165 18

 كمال الدٌن حسٌن السٌد احمد  8166 11

 مد احمد حامد عبد الرحمن مح 8167 12

 محمد احمد عبد الهادى السٌد  8168 13

  محمد اسامه محمد عبد الكرٌم عبد هللا 8169 14

 محمد اسالم محمد محمد قرطام 8178 15

 محمد اشرف الهادى منصور  8171 16

  محمد السعٌد محمد مكاوى السٌد  8172 17

  محمد السٌد سلٌمان السٌد  8173 18

   محمد السٌد عطٌة النادى 8174 19

  محمد السٌد محمد السٌد   8175 28

   محمد السٌد محمد مبروك 8176 21

   محمد جمال عبد الحلٌم عبد الحلٌم 8177 22

  محمد جمال محمود محمد عبد العال   8178 23

    محمد حمدى حماد امٌن  8179 24

  محمد حمدى عربى شحاته 8188 25
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 (8)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 ريين  دور يناير)رياضة مدرسية (مص 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

   محمد خالد السٌد خاطر السٌد احمد  8181 1
 
 
 

 (8)جلنة 

 664صالة تدريب كود 
 الدور االول

  محمد خالد محمد ابو سرٌع نعٌم 8182 2

  محمد خالد محمد اسماعٌل  8183 3

  محمد رفٌق عبد السٌد عبد المولى 8184 4

  سامى امٌن االعصرمحمد  8185 5

   محمد سعد كامل زكى الشال 8186 6

   محمد سعٌد عبد الفتاح سلٌمان 8187 7

  محمد محمد احمد سعٌد 8188 8

 محمد سمٌر السٌد رفاعى عالم  8189 9

 محمد سٌد احمد احمد سٌد احمد  8198 18

 محمد شحاته عبد الرحمن محمد  8191 11

 الدٌن حسٌن ابوزٌد  محمد صالح  8192 12

 محمد طه دسوقى محمد علوان 8193 13

  محمد عادل ابراهٌم حامد 8194 14

 محمد عادل محمد محمود  8195 15

  محمد عاطف كامل احمد  8196 16

   محمد عاطف محمد صبحى على سٌد احمد 8197 17

 محمد عبد الحمٌد احمد محمد سلٌمان  8198 18

   عبد الحمٌد عبد المنعم عبد القوى محمد 8199 19

 محمد عبد الرازق عبد المنعم محمد 8288 28

  محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  8281 21

   محمد عبد الرحمن محمد على  8282 22

   محمد عبد الشافى السٌد حفناوى 8283 23

    عبدالغنى محمد عبدالسالم زغلول محمد 8284 24

   مد عبد الفتاح فاروق عبد الفتاح مح 8285 25

 
 
 
 
 
 



9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023جامعى ) مستجدون ( فى العام ال الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )رياضة مدرسية (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

   محمد عبد الكرٌم السٌد عبد الرحمن 8286 1
 
 

 (9)جلنة 

 664صالة تدريب كود 
 الدور االول

  محمد عبد الكرٌم عبد الستار شرف 8287 2

    محمد عبد هللا حسن حسن 8288 3

  سالم جالل محمد فرجمحمد عبدال 8289 4

  محمد عمر محمد انور حسٌن 8218 5

  محمد فٌصل عبد الحمٌد عبد هللا 8211 6

  محمد ماهر جوده احمد 8212 7

 محمد محمد محمد محمود الشٌخ  8213 8

  محمد محمد ٌوسف السٌد 8214 9

   محمد محٌى على جودة على 8215 18

  نس الدسوقى محمد مصطفى حمٌده ٌو 8216 11

  محمد مصطفً محمد مرسً 8217 12

 محمد منصور نافع ذكى   8218 13

 ====    محمد نبٌل عبد العظٌم محمد 8219 14

 محمد نبٌل محمد عبدالعزٌز     8228 15

 محمد هانى ابراهٌم محمد   8221 16

 محمد هانى ذكرٌا برعى محمد الكفراوى   8222 17

 هانى عربى ابراهٌم السٌد   محمد 8223 18

  محمد هشام عبده بٌومى حماد  8224 19

 محمد ولٌد عبد النبى عفٌفى    8225 28

  محمود ابراهٌم ابراهٌم عبد المقصود  8226 21

    محمود السٌد شعبان السٌد محمد  8227 22

  = محمود امام عبد المجٌد احمد  8228 23

    الجلٌل علىمحمود جمال عبد  8229 24

  محمود جمال عبد الفتاح محمد سالم   8238 25
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 (11)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  بعةالرالطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )رياضة مدرسية (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  محمود حمزه احمد عبد المنعم   8231 1
 
 

 

 (11)جلنة 

 664صالة تدريب كود 
 الدور االول

 محمود رضا السٌد عبد الفتاح محمد ابو زٌد  8232 2

 حمد ضٌف   محمود رضا م 8233 3

 محمود سعد السٌد  حسٌن العٌلة     8234 4

 محمود شرٌف رزق حسٌن     8235 5

 محمود عبد الهادى السٌد حامد   8236 6

   محمود فاٌز صبرى فرج حنفى 8237 7

 محمود فكرى محمود عزب    8238 8

9 8239 
 محمود محمد السٌد عفٌفى 

 عٌل  محمود محمد بكر اسما 8248 18

 محمود محمد عبد هللا طه 8241 11

  محمود محمد عبدالرحمن حسٌن   8242 12

 محمود محمد عبدالفتاح محمد صقر    8243 13

 محمود محمد محمود عبد الرحمن منصور  8244 14

 محمود محمد محمود على    8245 15

  محمود ممدوح مصطفى محمد  8246 16

 منصور عبد الوهاب محمود مهنى  8247 17

  محمود هشام احمد  محمد ابراهٌم 8248 18

 محمود ٌوسف محمدالبربري 8249 19

 مصطفى ابراهٌم عبد الصمد ندا  8258 28

  مصطفى الشحات محمد عواد النجار   8251 21

   مصطفى اٌمن عبد هللا متولى  8252 22

   مصطفى زٌنهم احمد السٌد 8253 23

  صطفى سمٌر مصطفى حسن   م 8254 24
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  مصطفى صابر احمد الجوهرى   8255 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  عةالرابلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )رياضة مدرسية (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  مصطفى صالح عبد الحلٌم السٌد  8256 1
 
 
 
 

 11)جلنة 

 664صالة تدريب كود 
 الدور االول

 مصطفى عاصم محمد عبد الرحمن  8257 2

 مصطفى عاطف ابراهٌم محمد  8258 3

 مصطفى عاطف حسن مرسى الهمشرى   8259 4

 مصطفى عبد العاطى صالح احمد   8268 5

 مصطفى عبد العزٌز ابراهٌم عبدالعزٌز   8261 6

  مصطفى عطٌه ابراهٌم عطٌه 8262 7

 مصطفى مجدى فهمً السٌد    8263 8

 = مصطفى محمد ابراهٌم احمد البحٌرى  8264 9

  السٌد عبد الفتاح الدلش مصطفى محمد  8265 18

 مصطفى محمد محمود ابراهٌم شحاته   8266 11

  مصطفى محمد محمود عبد المؤمن 8267 12

  مصطفى محمد مصطفى مصطفى مسعود 8268 13

 مصطفى محمود ابراهٌم علً    8269 14

 مصطفى مدحت محمد عزت  8278 15

  مصطفى مسعد عبد المعبود ابو جمٌل 8271 16

  مصلحى مرسى السٌد مصلحى 8272 17

 منتصر باهلل عادل محمد السٌد 8273 18

  موسى محمد موسى محمد 8274 19

 مؤمن منصور عبد هللا حسٌن   8275 28

   نادر احمد قدرى عواد  8276 21

   نبٌل احمد نبٌل ابراهٌم  8277 22
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  = هشام اسامة عبد المنعم عباس  8278 23

  هشام محمد محمد عثمان 8279 24

  ٌاسر طارق عبد االفتاح محمد الشامى   8288 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

( فى العام الجامعى  باقونو ) مستجدون الرابعةفرقة لطالب المقٌدٌن بالوأسماء ا أرقام الجلوس كشف

 )رياضة مدرسية (مصريين  دور يناير  م2022/2023
 مالحظات االسم رقم الجلوس م

   ٌسرى عماد الدٌن حسن ابراهٌم   8281 1

 
 
 

 (12)جلنة 

 
الدور   665صالة تدريب كود 

 االول

 ٌوسف اسامة ٌوسف عبد العزٌز 8282 2

 طارق محمد مختار غنٌمىٌوسف  8283 3

 ٌوسف طارق ٌوسف مصطفى  8284 4

 الباقون لالعادة                                        

 ابراهٌم اسماعٌل السٌد على 8295 1

 حسٌن عاطف حسٌن علً 8296 2

 محمد الشافى عبد الوهاب رجب عبد 8297 3

 الغً 8298 4

 هدمحمود احمد عبده مجا 8299 5

 محً الدٌن رضا سلٌمان احمد 8388 6

 مصطفى رضا محمد مزٌد 8381 7

 مصطفً سامح احمد احمد أبوطالب 8382 8

   

 الباقون من الخارج                                                       

 احمد سمٌر عبد المحسن 8385 1

 محمود سعد احمد محمد 8386 2

  ود عنتر محمدمحم 8387 3

  مصطفى نشات فؤاد كورانى 8388 4
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   محمد احمد السٌد احمد 8389 5

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (13)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 شئون التعلٌم والطالب                       

) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة اء اوأسم أرقام الجلوس كشف
 م2022/2023

 دور يناير  وافدين )رياضة مدرسية ( 
 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  احمد عبدى هاٌس عبدى  8888 1
 
 
  
 

 13)جلنة 

صالة تدريب كود 
 الدور االول 665

 سعد احمد سعد مطلق سمران العازمى 8881 2

 عبدالعزٌز خالد محمد امخٌشم الشمرى  8882 3

 فواز عبدهللا جٌجان ضحوى العنزى  8883 4
 

 صقر عوض شبرم على الظفٌرى 8884 5

 حمد عبدالهادى راشد حمد المرى 8885 6

 راشد حمد راشد حمد المرى 8886 7

   

   

 عادةباقون لال                                                 

 احمد عبدهللا عٌسى العصفور  8818 11

 عبدهللا عقاب حماد العتٌبً     8811 12

 ٌوسف صبحى فرحان عوض   باقى من الخارج  8815 13
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 (  21 جلنة  )                                            

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )االدارة الرياضية  (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  احمد ابراهٌم احمد ابوالفتوح   8318 1
 
 
 

 (  21  جلنة    

الدور الثانى  قاعة 
   006تدريس 

 == احمد ابراهٌم ٌوسف عفٌفى الخولى 8311 2

 احمد اشرف محمود محمد الٌمانً  8312 3

 احمد حسانٌن محمد عفٌفً قندٌل 8313 4

 احمد حسام الدٌن بٌومً   8314 5

                     احمد حسنى شعبان سالم  8315 6

  حسٌن ابراهٌم عبد العلٌم احمد  8316 7

 احمد حماده فوزى جابر  8317 8

 احمد خالد السٌد مشهور   8318 9

 احمد خالد محمد خٌري احمد  8319 18

 ر احمد سامى مجاهد خطاب خض 8328 11

                         احمد سٌد محمد طه 8321 12

   احمد صبحى احمد عامر  8322 13

 احمد طاهر عبدالمقصود عواد   8323 14
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            محمود معوض  احمد عادل سٌد احمد 8324 15

   احمد عبد الرحٌم محمد محمد عبد الرحٌم  8325 16

               احمد عبد العزٌز عبد الحفٌظ 8326 17

       احمد عبد الفتاح سٌد ابراهٌم فج النور 8327 18

                تاح عبد الستار محمداحمد عبد الف 8328 19

                     احمد عبد هللا احمد السٌد 8329 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 21)جلنة                                               
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا الجلوس أرقام كشف
 )االدارة الرياضية  (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

       احمد عبد المجٌد صبحى عبد المجٌد حسٌن 8338 1
 
 
 06لجنه  
 

الدور الثانى  قاعة 
   007تدريس 

 حمد عبدالهادى سٌد احمد شاهٌن  ا 8331 2

 احمد عصام السٌد عبدالعزٌز  8332 3

   احمد على عبد العزٌز على 8333 4

          ماحمد فرج امٌن سلو 8334 5

         احمد محمد احمد رضوان  8335 6

 احمد محمد حسب النبً محمد  8336 7

 احمد محمد محمد محمد منصور  8337 8

  احمد مهنى السٌد مهنى  8338 9

  احمد ولٌد فاروق صبٌح 8339 18

 اسالم خلٌفه محمد احمد بحٌري  8348 11

 = اسماعٌل على اسماعٌل على الجعار 8341 12
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   امٌر اشرف سٌد عباس نصٌر 8342 13

  امٌر محمد جمعه حامد  8343 14

   انس سمٌر السعٌد عبد الحمٌد 8344 15

 حامد السٌد حامد ابراهٌم شرٌف  8345 16

 حسام سامى عوض ذكى    8346 17

 السٌد جمال محمد السٌد 8347 18

 السٌد مهدى السٌد الشحات 8348 19

 خالد محمد رضا محمد امٌن 8349 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (22)جلنة                                               

 بٌة الرٌاضٌةكلٌة التر 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )االدارة الرياضية  (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  خالد ممدوح ابراهٌم عزالدٌن   8358 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رمضان رضا رمضان السٌد 8351 2

  زكرٌا احمد زكرٌا سٌد احمد  8352 3

   زكرٌا محى مغاورى سالم 8353 4

 زكى نجاح ٌس عواد   8354 5

  سعد احمد سعد مصطفى دروٌش  8355 6

  سمٌر خالد السٌد احمد بكٌر 8356 7

   سمٌر سعٌد عٌسى السٌد البدوى 8357 8

 سٌف سامى عبد الفتاح احمد  8358 9

  صالح مدحت صالح ابراهٌم  8359 18

 عادل شرٌف سمٌرعبدالرازق  8368 11

   عبد الرحمن احمد طاٌع انور عبد هللا 8361 12
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 (  22جلنة       عبد الرحمن عبد الفتاح حسن 8362 13

 063صالة تدريب  
 

 الدور الثانى 
 
 

   مرسى عزبعبد الرحمن عزب  8363 14

   عبد الرحمن وجدى السعٌد المهى 8364 15

   عبد الرؤف طارق عبد الرؤف محمود 8365 16

 عبدالحلٌم جمال عبدالحلٌم على 8366 17

 عبدهللا تامر محمود محمد 8367 18

 عبدهللا ناصر سعٌد السٌد   8368 19

 عبد هللا اشرف عبد هللا السٌد 8369 28

    هللا السٌد متولى احمد عبد 8378 21

    عبد هللا بهاء السٌد شاكر 8371 22

  عبد هللا عصام بدوى السٌد  8372 23

    عبد هللا مجدى عبد هللا سٌد احمد 8373 24

  عبد هللا محمد رضا محمد 8374 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  23)جلنة                                                

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )االدارة الرياضية  (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  بد الوهاب محمد عبد الوهاب طارق ع 8375 1
 
 
 

 (  23جلنة    

 063صالة تدريب 
 

 الدور الثانى

  على الدٌن مصطفى محمد عبد الحلٌم  8376 2

   على حسن على حسن ابو سقاٌة  8377 3

  على غنٌمى ابراهٌم عنٌمى على  8378 4

  عماد الدٌن بهاء الدٌن سالم  8379 5

 عماد عصام السٌد احمد 8388 6

  عمر اٌمن محمدى نصار  8381 7

 عمر حسن طه شعبان احمد 8382 8

 عمر خالد محمد احمد النهر 8383 9

  عمر سعودى عبد المعبود محمود 8384 18
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 عمرعبدالحمٌد زكى عبدالمجٌد      8385 11

  عمرو اسامة على محمد عبد الكرٌم  8386 12

 عمرو السٌد احمد حسن عبد الرحمن 8387 13

 عمرو اٌمن عرفه حسن 8388 14

  عمرو محمد السٌد على محمد بدر  8389 15

   فادى ابراهٌم ابوزٌد عٌد النمر 8398 16

  امٌر برسوم عطا هللا فادى  8391 17

 فتحى ربٌع فتحى السٌد حسن  8392 18

 فتحً سعٌد محمد عبدالهادي   8393 19

   كرٌم محمد عبد الحمٌد على 8394 28

   محرم عادل حماد على 8395 21

   محمد ابراهٌم عبد الحمٌد عبد الخالق  8396 22

   محمد ابراهٌم عبد الفتاح عبد العزٌز 8397 23

                       محمد احمد اسامة محمد  8398 24

  الجداوى على طه محمداحمد 8399 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  24جلنة    )                                            

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )االدارة الرياضية  (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

   ابو جره محمد احمد عبد الباقى عبد الباسط  8488 1
 
 
 
 

               محمد احمد عبد المنعم احمد الفران 8481 2

   محمد احمد على عبده ضٌف 8482 3

  محمد احمد عوض طه  8483 4

           محمود محمد مرسىمحمد احمد مجدى  8484 5

  محمد احمد محمد عبد الرازق سلطان 8485 6

                     محمد احمد مصباح قمر  8486 7
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  محمد احمد محمد سعٌد 8487 8
 (  24جلنة    

 063صالة تدريب 
 

 الدور الثانى
 
 

  محمد اسامه محمد كامل عبد الحمٌد  8488 9

 محمد اشرف طه عربى على 8489 18

 محمد اشرف محمد محمود   8418 11

   محمد السٌد محمود محمد عامر 8411 12

  محمد الكحال حسانٌن مصطفى  8412 13

  محمد اٌهاب محمد على  8413 14

 محمد تامر محمد على شحاتة  8414 15

 = محمد جمال محمد السٌد 8415 16

  محمد حسانٌن ابو موافى محمد 8416 17

  محمد حمدان محمد عبد الرحمن 8417 18

     محمد حمدى كمال محمد 8418 19

  محمد خالد السٌد ابراهٌم 8419 28

   محمد خٌرى عبد الرحمن مهدى 8428 21

   محمد زٌنهم عفٌفى احمد 8421 22

    محمد سامى عبد الجواد سعٌد 8422 23

  محمد عبد المنعم محمد عبد الغنى 8423 24

   محمد عماد حسٌن السٌد 8424 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 25جلنة     )                                            

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 صريين  دور يناير)االدارة الرياضية  (م 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

    محمد عمر سٌد عٌسى 8425 1
 
  
 

  محمد عمر عبد المنعم محمد ابراهٌم  8426 2

  محمد عواد عبد المقصود عواد 8427 3

 محمد عوٌس سٌد حسنٌن 8428 4

  د محمد منصورمحمد محسن محم 8429 5

 محمد محمود السعٌد محمد 8438 6
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  محمد محمود عبد الفتاح الزاملى  8431 7
 
 

 ( 25جلنة     

 063صالة تدريب 
 

 الدور الثانى
 
 

 محمد محمود مختار طه  8432 8

  محمد مصطفى حمزه مصطفى  8433 9

 محمد مصطفى عبد الرازق مصطفى   8434 18

 محمد مصطفً برعى محمد الكفراوى  8435 11

 محمد ابو المكارممحمد هانى السٌد  8436 12

  محمد وائل عبد اللطٌف احمد 8437 13

 محمود ابراهٌم سٌد عبد العال    8438 14

 محمود احمد عبدالعزٌز رٌان   8439 15

 محمود احمد محمد على    8448 16

 محمود اشرف طه عربى   8441 17

 محمود جالل محمود نافع  8442 18

 الرحمن عبد الغفار  محمود حمادة عبد  8443 19

 دسوقً حسن  دسوقًمحمود  8444 28

  محمود رجب محمد بٌومى    8445 21

  محمود عاطف السٌد محمد حمٌر  8446 22

  محمود عصام السٌد عبد الرحمن  8447 23

    محمود مجدى طه سلٌمان 8448 24

    محمود مجدى محمد زكى 8449 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (   26جلنة   )                                            

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 ر)االدارة الرياضية  (مصريين  دور يناي 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  محمود محمد السٌد الشافعى   8458 1
 

          

 محمود محمد جالل محمود   8451 2

 محمود محمد زٌنهم موسى دٌاب   8452 3

 محمود محمد سٌد حمدان    8453 4
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  ٌم ابراهٌم محمود محمد عبدالرح 8454 5
 
 
 
 

 (   26جلنة   

 063صالة تدريب 
 

 الدور الثانى
 
 

 محمود مصطفى عبدالعزٌز محمد   8455 6

 محمود نبٌل شعبان محمد  8456 7

  علىمحمود نبٌل عبدالرازق  8457 8

 مروان اسامة محمود على متولى  8458 9

  مصطفى احمد محمد ابراهٌم على  8459 18

 مصطفى اشرف محمد محمد   8468 11

  ٌومى محمد سلٌمانمصطفى بٌومى فتحى ب 8461 12

  مصطفى جمال غرٌب عبد هللا عامر 8462 13

  مصطفى جمال محمود على  8463 14

 -مصطفى رضا زهدى احمد مصطفى  8464 15

 مصطفى عادل احمد مجد الشهبه  8465 16

 مصطفى عبد هللا وهٌدى عبد الوهاب     8466 17

 الحى  مصطفى عبد المحسن عبد الهادى عبد  8467 18

 مصطفى عبدالعظٌم محمد مصطفى   8468 19

 مصطفى قاسم مصطفى عبدالفتاح عبدالعال 8469 28

  مصطفى مجدى عزت ابراهٌم   8478 21

  مصطفى محمود خلف هللا محمد  8471 22

   نضال طارق عبد الحمٌد محمد  8472 23

   نورالدٌن ناصر محروس 8473 24

  ود محمد  ٌحً زكرٌا محم 8474 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 27جلنة    )                                            

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 دور يناير  مستجد وباقون لالعادة ومن الخارج  االدارة الرياضية  (مصريين) 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

   ٌحً محمد فوزي محمود  8475  1
 ٌوسف السٌد ٌوسف عٌد  8476 2
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   ٌوسف حسن احمد على  8477 3
 
 
 
 
 

 ( 27جلنة    

 
 063صالة تدريب 

 
 الدور الثانى

 

 محمد السٌد ٌوسف طارق  8478 4

  ٌوسف عراقى حسن عراقى  8479 5

 باقون لالعادة                                            

   صالح ابراهٌم الناصر عبد ابراهٌم 8485 1

 عمر عاطف عبدالمحسن سلٌمان 8486 2

 عمرو محمد السٌد عفٌفً السٌد 8487 3

 شمكرٌم بالل عفٌفً عبد العال ها 8488 4

 الغى 8489 5

 احمد محمد اشرف محمود السٌد 8498 6

  محمد عبدالحمٌد حامد عبدالحمٌد 8491 7

وتم  (2821ف قٌدهووقم) محمد محمد عبد المنصف 8492 8
 2822/2823ادراجه

 محمود ولٌد عبدالحمٌد حسن 8493 9
 

 مصطفى أمين حسن عبدالرحمن نصار 8494 18

 عبدالعزٌز احمدمصطفً عواد  8495 11

 باقون لالعادة من الخارج                                        

 -ابراهيم عطوه عمى ابراهيم 8588 1

  -حمد محمد السيد ابوزيدا 8581 2

  -عبد اهلل ماهر مفرح حسن 8582 3

  -كريم محمد ابراهيم توفيق 8583 4

  -محمد عبدالرحمن محمد رجب عامر 8584 5

  محمد عادل مصطفى عبد الرحمن 8585 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  51جلنة    )                                            

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023م الجامعى ) مستجدون ( فى العا الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )التدريب الرياضي  (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م
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   ابراهٌم صالح ابراهٌم السٌد  8518 1
 

          
 (  51جلنة    

 
 الدور الرابع 3مدرج 
 411كود 

 
 
 
 

  ابراهٌم عاطف ابراهٌم عبد هللا تعلب 8511 2
  حسنٌنابراهٌم محمد ابراهٌم  8512 3

  ابراهٌم محمد ابراهٌم عبد المقصود 8513 4

 ابراهٌم محمد ابراهٌم مصطفى  8514 5

  ابراهٌم محمد جمال الدٌن عثمان  8515 6

  احمد ابراهٌم السٌد السٌد قمر 8516 7

  احمد السٌد حمزه عمار 8517 8

  احمد السٌد عبد المعطى السٌد مكتى 8518 9
  السٌد على محمود السٌد جودةاحمد  8519 18

   احمد بدرى احمد الدسوقى 8528 11

 احمد حسب النبى احمد  8521 12

  احمد حسٌن محمد على سالمان  8522 13

 احمد حمدى احمد منصور  8523 14

 احمد خالد محمد عبدالفتاح  8524 15

   احمد سامى عبد العال ابراهٌم  8525 16

 سعٌد السٌداحمد فرج عبدهللا احمد  8526 17

   احمد سٌد عبده على منصور  8527 18

 احمد شاكر محمد مسٌل   8528 19

  احمد عادل عبد الهادى محمد  8529 28

   احمد عبد الحمٌد عبد العظٌم احمد  8538 21

   احمد عبد العزٌز حامد بركات  8531 22

    احمد عنتر عبد العال حسٌن 8532 23

  احمد فكري السٌد محمد سالم  8533 24

   احمد محمد احمد الدرس  8534 25

   احمد محمد رمضان عبد الرازق ٌوسف 8535 26

    احمد محمد عبد الفتاح على  8536 27

  تدرٌب احمد محمد مصطفى محمود خضر 8537 28

 
 
 
 
 
 
 
 

 (    51)جلنة                                              

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 (مصريين  دور ينايرالتدريب الرياضي  ) 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

   حمد حبٌب منجى اد محم احمد محمد  8538 1
 تدرٌب   احمد محمد مغازى ٌوسف  8539 2
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    احمد وائل صالح فران محمد 8548 3
 

 (  51جلنة    
 

 411كود   الدور الرابع 3مدرج 
 
 
 
 
 

           اسالم سٌد احمد محمد سٌد احمد 8541 4

  اسالم عادل عبد ربه صدٌق  8542 5

   اسالم عاطف حلمى محمد 8543 6

  اسالم عبد العزٌز مرسى محمود 8544 7

  اسالم محمد محمدى عبد الرازق عفٌفى 8545 8

  اسماعٌل اٌمن اسماعٌل السٌد جٌاش  8546 9

  اشرف عبد القادر ابراهٌم عبد القادر 8547 18

  السٌد محمد السٌد محمد حسٌن  8548 11

  انس عز الدٌن ابراهٌم حسن 8549 12

               انس محمد محمد السٌد عامر 8558 13

 انس محمود عبد الجلٌل محمود قاسم  8551 14

 باسم مصطفى عبد الواحد محمد خضر  8552 15

   بشار خالد فاروق محمد  8553 16

 بالل احمد حنفً عٌد  8554 17

   بالل محمد زكى عبد الرحمن  8555 18

  د الرحمن الدالى بالل هشام احمد عب 8556 19

  تامر فرغلى نصر محمود  8557 28

  جاد محمد عبد العزٌز جاد  8558 21

   حازم محمد مصطفى حسن رسمى 8559 22

    حسام سعٌد الشحات عبد المقصود  8568 23

   حسام طارق احمد ابراهٌم  8561 24

   حسام عبد هللا صبحى مشهور  8562 25

  سن سلٌمان حسن احمد ح 8563 26

      حسنى اسامة حسنى امٌن صالح 8564 27

  خالد عبد الغنى محمد عبد الغنى الجنٌدى 8565 28

   خالد محمد سعٌد محمد مصطفى  8566 29

   خالد ولٌد ٌحٌى محمد زكرٌا 8567 38

   زٌاد بدوى عبد العزٌز محمد  8568 31

   زٌاد محمد عبد القادر عبد المقصود 8569 32

   زٌاد ناصر الحسٌنى مصطفى   8578 33

   ساجد هلل صالح محمد ٌس الفنجرى  8571 34

  سعٌد احمد سعٌد عفٌفى العاقل  8572 35

 
 

 (  52)جلنة                                                

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا ام الجلوسأرق كشف
 (مصريين  دور ينايرالتدريب الرياضي  ) 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م
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     سعٌد ربٌع السعٌد رمضان رخا  8573 1
 
 

 (  52جلنة    
 

 460كود الدور الرابع 3مدرج 
 
 
 

       صر محمد السٌد فرجسعٌد نا 8574 2

    سعٌد نصار سعٌد منصور  8575 3

  سالمة مجدى سالمة محمد 8576 4

  سمٌر محمد الشحات جاد البربرى  8577 5

    سوٌلم محمد محمد احمد سوٌلم 8578 6

  صالح طارق صالح سٌد احمد  8579 7

  طارق محمد النبوى عبد المنصف  8588 8

      صطفى طه محمد على هزاعطه م 8581 9

  عبد الرحمن احمد سلٌمان ابراهٌم 8582 18

  عبد الرحمن احمد متولى محمد 8583 11

  عبد الرحمن اسامة سعٌد حامد  8584 12

  عبد الرحمن خالد عبده علٌان  8585 13

 عبد الرحمن عادل محمد محمد 8586 14

 == محمدعبد الرحمن محمد عبد هللا  8587 15

 == عبد الرحمن محمود ٌوسف احمد  8588 16

 ==== عبد العزٌز مصطفى احمد مصطفى  8589 17

  عبد هللا احمد عبد الباقى محمد  8598 18

    عبد هللا احمد عبد هللا احمد  8591 19

 عبد الحمٌد  نًعبد هللا سالمة حس 8592 28

  محمد احمد عبد المنعم هشام عبد المنعم  8593 21

     عبد المهٌمن عبد القوى عبد المهٌمن كامل  8594 22

  عبدهللا ابوالعنٌن انور ابراهٌم      8595 23

  عمر احمد سٌد محمد فرج 8596 24

     عمر خالد حمدى ٌاسٌن العشرى  8597 25

    عمر رافت احمد محمد  8598 26

    لسمٌععمر عبد الرحمن عبد الفتاح عبد ا 8599 27

     عمر عبد العزٌز مصطفى بٌومى 8688 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  53)جلنة                                                

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023( فى العام الجامعى  ) مستجدون الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 (مصريين  دور ينايرالتدريب الرياضي  ) 
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 مالحظات االسم رقم الجلوس م

     عمر عبده عبد الباقى الشاذلى 8681 1
 
 

 53لجنة رقم 
 465صالة تدريب كود  

 الدور الرابع
 
 

                                         عمر محمد سٌد عبده بحٌرى  8682 2

  عمر محمد مصطفى االلفى  8683 3

  عمرو ابراهٌم عبد السمٌع الدٌب 8684 4

  عمرو محمد مصطفى احمد عبد المجٌد 8685 5

  فاروق محمد ابراهٌم عبد المطلب 8686 6

 فتحى حسام عبد العاطى شٌح 8687 7

  فهمى ولٌد السٌد محمد حسن  8688 8

  محمد السٌد كرٌم هانى عبد الفتاح 8689 9

  كٌرلس اٌمن عدلى حنا 8618 18

  ماجد ابراهٌم احمد احمد 8611 11

  مازن على ابو الفتوح على خضر  8612 12

  مازن وائل محمد عبد الحمٌد السٌبلى 8613 13

  محمد احمد السٌد احمد السٌد الدٌب 8614 14

 محمد احمد رسمى محمد 8615 15

   عبد اللطٌف احمد  محمد احمد 8616 16

  محمد احمد محمد السٌد  8617 17

   محمد احمد محمد عواد  8618 18

  محمد احمد محمد فكرى  8619 19

  محمد اٌهاب محمد محمد رمضان  8628 28

   محمد اٌهاب محمد محمود السٌد  8621 21

    د ٌمحمد برهان رجب ع 8622 22

   حمد جمعه محمد جمال السٌد ا 8623 23

   محمد حاتم جمال الدٌن محمد  8624 24

   محمد حسٌن محمد طٌطة 8625 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  54)جلنة                                                

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب



27 

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة اوأسماء  أرقام الجلوس كشف
 )التدريب الرياضي  (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

    محمد حماده محمد ابراهٌم 8626 1
 
 

 54لجنة رقم 
 465صالة تدريب كود  

 الدور الرابع
 
 

 محمد خالد ابراهٌم مناع 8627 2

 محمد خالد محمد الجٌالنً مصٌلحى   8628 3

  محمد رافت كمال عبد الشافى زٌن الدٌن 8629 4

   محمد سعٌد محمد رشدى  8638 5

 محمد سمٌر على الدٌن متولى  8631 6

  ادل عبد الحلٌم هاللمحمد ع 8632 7

  محمد عادل محمد صبره  8633 8

  بد العظٌم محمد عبد العظٌم عبد الحمٌد ع 8634 9

  محمد عبد العلٌم على على  8635 18

 محمد عبد هللا ابو زٌد عفٌفى 8636 11

  محمد عبد هللا محمد عبد العزٌز عبد لمجٌد 8637 12

   محمد عبد المعز محمد مصلحى 8638 13

  محمد عبد الناصر السٌد عبد المنعم 8639 14

   ٌسمحمد عالء محمد السٌد ٌسن عو 8648 15

  محمد على محمد عبد هللا 8641 16

  محمد عماد عبد الخالق متولى  8642 17

  محمد ماجد زٌنهم زٌن  8643 18

  محمد مجدى عواد محمد حالوه 8644 19

  محمد محمد جالل حسن على هٌكل 8645 28

  عٌسوىمحمد محمود عبد الخالق عبده  8646 21

    الممحمد مرسى فرحات ع 8647 22

   محمد مصطفى محمد عبد الجلٌل 8648 23

  محمد ناصر عبد العزٌز على محمد حجازى 8649 24

   محمد وجٌه احمد عبد السالم احمد 8658 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 55)جلنة                                               
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 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )التدريب الرياضي  (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  محمد ولٌد عبد الجلٌل على معوض  8651 1
 
 

 ( 55)جلنة   

 465صالة تدريب كود  
 الدور الرابع

 

   محمد ٌاسر محمد احمد 8652 2

  محمد ٌاسر محمد عبد الحمٌد 8653 3

  محمود ابراهٌم غنٌمى ابراهٌم  8654 4

  محمود ابراهٌم محمد سٌد احمد 8655 5

  محمود جمال كمال ابو بكر  8656 6

 محمود جمال محمد مبروك    8657 7

  د محمود حسٌن حسن احم 8658 8

  محمود عاطف حسٌن المرصفاوى  8659 9

  الطنانىمحمود عبد العال سٌد عبد العال  8668 18

   محمود عبد المجٌد عبد الحفٌظ  8661 11

  محمود على حامد على 8662 12

 محمود رضا محمود رجب  8663 13

   محمود محمد احمد السٌد هٌبه  8664 14

 ود حامد محمود هشام محم 8665 15

 مروان حمادة عٌسى عٌسوى  8666 16

 مروان محمد ذكى السٌد  8667 17

 = مصطفى احمد الشحات محمد 8668 18

 مصطفى اسالم عبد المحسن عبد هللا  8669 19

 مصطفى اشرف عبد الفتاح حسن  8678 28

  مصطفى انور مختار ابو المكارم 8671 21

  مصطفى مصطفى باسم ابوبكر 8672 22

  مصطفى صابر احمد فراج  8673 23

  مصطفى صبرى متولً حسٌنى  8674 24

  مصطفى عارف السٌد حامد مدكور  8675 25
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 ( 56)جلنة                                                 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م2022/2023) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف
 )التدريب الرياضي  (مصريين  دور يناير 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

   مصطفى على ابراهٌم عبد الوهاب  8676 1
 
 

 ( 56)جلنة     

 465صالة تدريب كود  
 عالدور الراب

 

 مصطفى مجدى ابراهٌم عبد اللطٌف 8677 2

 مٌحة قمصطفى محمد عبد الغنى احمد محمد  8678 3

 مصطفى محمد كامل محمد  8679 4

 مصطفى محمد محمود عواد 8688 5

 مصطفى محمود احمد عبد الحمٌد  8681 6

  مصطفى محمود عبد الغنى محمود  8682 7

  عبد الحلٌم مصطفى مختار ابراهٌم  8683 8

   مصعب سامى صبحى بكٌر 8684 9

   معاذ ممدوح عبد السمٌع محمد  8685 18

 معتز خالد محمد ابو سرٌع نعٌم 8686 11

   معتز محمد عواد رٌحان 8687 12

  مهند عربى عزوز احمد  8689 13

   موسى طارق موسى عبد السالم 8698 14

  د محمدنادر السٌد طلعت السٌ 8691 15

  ٌوسف احمد لطفى محمد  8692 16

     ٌوسف طارق احمد السٌد 8693 17

  ٌوسف اسالم دسوقى منصور  8694 18

  ٌوسف جمال سلٌمان حسن صالح 8695 19

  ٌوسف خلٌل عبد الرحمن ابو زٌد  8696 28

  ٌوسف عبد المحسن ابراهٌم ٌوسف 8697 21

   محمد البمبى  ٌوسف على عبد الفتاح 8698 22

   ٌوسف ماهر سٌد محمود الخولى  8699 23

   ٌوسف محمد حسٌن السٌد 8788 24

   ٌوسف محمود فوزى جابر  8781 25

            ٌونس عمر ٌونس عمر 8782 26
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 (  57جلنة    )                                            

 ٌةكلٌة التربٌة الرٌاض 
                        شئون التعلٌم والطالب

( فى العام الجامعى  باقون لالعادة)  مصريين الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف

 )التدريب الرياضي  (       دور يناير م2022/2023
 مالحظات االسم رقم الجلوس م

   احمد عاطف علً سٌد 8785 1
 
 

 (  57 جلنة   

 465صالة تدريب كود  
 الدور الرابع

 

 سراج الدين إسالم محمد عمى محمد 8786 2

 السيد  امام السيد امام 8787 3

 حازم حامد بابكر على 8788 4

  ححاج فتوح شوقي حسن 8789 5

  حسين سعد محمد عبداهلل ضوة 8718 6

   محمد ابراهيم يسري عبدالفتاح 8711 7

 مود هاني عادل صالحمح 8712 8

    سالم مصطفي كمال السيد محمود 8713 9

   مصطفي محمد سعيد جوهر 8714 18

 

 باقون من الخارج 
 محمد اسماعٌل محمد عسكر 8728 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


