
                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 ( )  مستجدون   االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  ابانوب اشرف جرجس مٌخائٌل 1001 1

  ابراهٌم احمد جوده زٌدان عبدالداٌم 1002 2

  ابراهٌم احمد علً علً 1003 3

  طنطاوى ابراهٌم السٌد ابراهٌم هنداوى 1004 4

  ابراهٌم الهادى ابراهٌم محمد الهادى او كرٌمه  1005 5

  ابراهٌم بدر محمد سعٌد 1006 6

  ابراهٌم تامر ابراهٌم كرمانى ابوطالب 1007 7

  ابراهٌم حسن ابراهٌم صالح 1008 8

  ابراهٌم حسن ابراهٌم عبدالحمٌد عبدالهادى 1009 9

  انابراهٌم حسن سعٌد ٌوسف زٌد 1010 11

  ابراهٌم حسن مسعود ذكى مسعود 1011 11

  ابراهٌم رفعت ابراهٌم محمود 1012 12

  ابراهٌم سعٌد ابراهٌم سٌد احمد 1013 13

  ابراهٌم صبرى ابراهٌم على لٌله 1014 14

  ابراهٌم صبرى مصلحى ابراهٌم 1015 15

  ابراهٌم عبدالنبى كمال شحات 1016 16

  عد ابراهٌمابراهٌم فتحً س 1017 17

  ابراهٌم ماهر ابراهٌم لطفً 1018 18

  ابراهٌم محمد ابراهٌم فتح الباب  1019 19

  ابراهٌم محمد السٌد عطٌة 1020 21

  ابراهٌم محمد حامد محمد ناجٌة 1021 21

  ابراهٌم محمد حسن بكري 1022 22

  ابراهٌم محمود عبدالرسول ابراهٌم محمد 1023 23

  ٌم ولٌد ابراهٌم بٌومى سالمابراه 1024 24

  ابوالوفا على محمد على السٌد 1025 25

  ابوبكر خالد عبدالمقصود ٌوسف 1026 26

  احمد ابراهٌم احمد محمد 1027 27

  احمد ابراهٌم السٌد ابراهٌم الرفاعى 1028 28

  احمد ابراهٌم جودة محمد 1029 29

  احمد ابراهٌم سالم قطار 1030 31

  احمد ابراهٌم عبدالعال احمد 1031 31

  احمد ابراهٌم عبدالمعطً سٌد اسماعٌل 1032 32

  احمد اسامة محمد حسن 1033 33

  احمد اسامه احمد مطاوع 1034 34

  احمد اسامه سٌد احمد على سٌد احمد 1035 35

  احمد اسالم عبدالباسط السٌد عٌد 1036 36

  لجندىاحمد اسماعٌل شلبى اسماعٌل ا 1037 37

  احمد اشرف الشحات محمد االطرونى 1038 38

  احمد اشرف عبد النبى السٌد مرعى 1039 39

  احمد اشرف فكرى محمد بدٌر 1040 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىٌدٌن بالفرقة كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المق

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد الحسٌنً محمد عطٌه احمد 1401 1

  احمد السعٌد عبدالمنعم ابراهٌم شعٌب 1401 2

  احمد السٌد احمد على 1401 3

  احمد السٌد الشحات احمد على 1400 4

  احمد السٌد العزب العزب سعٌد 1401 5

  احمد السٌد عفٌفى عفٌفى زغلول 1402 6

  احمد السٌد فرج السٌد 1403 7

  احمد السٌد فرحات حسن هٌكل 1404 8

  احمد انور محمد عبده 1405 9

  احمد اٌمن سعد عبدالغنى ابراهٌم 1414 11

  مد اٌمن عبدالمعز مرجاناح 1411 11

  احمد اٌمن محمد حسن 1411 12

  احمد تامر ابراهٌم محمود 1411 13

  احمد حامد عنتر مرسى  1410 14

  احمد حسام الدٌن قاصد الكرٌم عبدالفتاح 1411 15

  احمد حسام كمال محمد سوٌلم 1412 16

  احمد حسان عبدهللا حسان متولى 1413 17

  سن الطوخً الصادقاحمد ح 1414 18

  احمد حسن على حسن البمبى 1415 19

  احمد حسن محروس عبدالفتاح السٌد 1424 21

  احمد حسٌن حامد محمد العطار 1421 21

  احمد حلفاوي مصطفى حلفاوي 1421 22

  احمد حمدي سعٌد عبدالحمٌد ابوالعزم 1421 23

  احمد حمدى عبدالعزٌز على 1420 24

  حمدى عبدالمنصف عوٌس احمد 1421 25

  احمد حمدى محمد عبدالحمٌد هالل 1422 26

  احمد حمدى محمود سعد 1423 27

  احمد خالد على عبدالرحٌم 1424 28

  احمد خالد فرحات عبدالحمٌد 1425 29

  احمد خالد محمد نعٌم 1434 31

  احمد خالد ٌوسف عبدالمنعم ٌوسف 1431 31

  دروٌش سٌد احمد دروٌش مهدي 1431 32

  احمد ربٌع السٌد محمد مغازى 1431 33

  احمد ربٌع عبداللطٌف عبدالغنً 1430 34

  احمد رضا فضل على 1431 35

  احمد رضا محمد امام القلٌوبى 1432 36

  احمد رمضان رجب عبدالعظٌم 1433 37

  احمد زكى مشحوت رضوان الدسوقى 1434 38

  راضى السنوسىاحمد سامح احمد عبدال 1435 39

  احمد سامح خلٌفة على  1444 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                            وكٌل الكلٌة                         

 ورئٌس عام االمتحانات                                                 لشئون التعلٌم والطالب                                                                              
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (                              )  أ.د/ احمد المغاورى مروان  (                                                                        



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىالب المقٌدٌن بالفرقة كشف أرقام الجلوس وأسماء الط

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد سامح عبدالمنعم محمد 1441 1

  احمد سامح مجاهد احمد عز العرب 1441 2

  لعظٌم عفٌفًاحمد سعد عبدالغنً عبدا 1441 3

  احمد سعٌد محمد مندوه 1440 4

  احمد سمٌر بدٌر محمد 1441 5

  احمد سمٌر عبدالمجٌد السٌد 1442 6

  احمد سمٌر عبدالوهاب خلٌل الزراب 1443 7

  احمد سمٌر ٌونس عبدالوهاب 1444 8

  احمد سٌد احمد التهامى 1445 9

  احمد سٌد دسوقى السٌد عبدالهادى 1454 11

  احمد سٌد سعد محمود بخٌت 1451 11

  احمد سٌد شعبان احمد ابراهٌم 1451 12

  احمد سٌد محمد محمد المهدي 1451 13

  احمد شرٌف عاطف ذكى بسٌونى 1450 14

  احمد شرٌف عبدالظاهر خلٌل ابراهٌم 1451 15

  احمد شعبان ابراهٌم الدسوقى السٌد محمد 1452 16

  ٌد محمداحمد شعبان الس 1453 17

  احمد صابر عٌد محمد حسن 1454 18

  احمد صابر فرج هللا عبدالغفار 1455 19

  احمد صالح عبدالحمٌد صبٌح 1144 21

  احمد صالح فرج محمود ادرٌس 1141 21

  احمد طارق الشحات عبدالعزٌز 1141 22

  احمد طارق عزت عفٌفى علً 1141 23

  احمد طاهر وجٌه ابراهٌم 1140 24

  احمد طه احمد محمد 1141 25

  احمد طه جابر عبد الغنى 1142 26

  احمد طه عبدالعزٌز محمد ابوالذهب 1143 27

  احمد عاطف عبدالمنعم محمد قاسم 1144 28

  احمد عبدالباسط محمد االكشر 1145 29

  احمد عبدالحمٌد عبدهللا عبدالحمٌد عطٌه 1114 31

  عبدالقادر احمد عبدالرحمن احمد 1111 31

  احمد عبدالرحمن محمد امٌن محمد سعد 1111 32

  احمد عبدالعزٌز عبدالفتاح حسٌن 1111 33

  احمد عبدالعزٌز فتوح عباس نصر 1110 34

  احمد عبدالعلٌم صبحى حامد بركات 1111 35

  احمد عبدالمنعم عبدالسالم بٌومى حسن 1112 36

  وجوداحمد عبدالناصر حلمى عبدالم 1113 37

  احمد عصام احمد صادق 1114 38

  احمد عالء الدٌن طه عبدالوهاب 1115 39

  احمد عالء الدٌن عبدالعاطى سالمة 1114 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة                  ش. ط         التجنٌد        المسجل                            وكٌل الكلٌة                          

 ورئٌس عام االمتحانات                                        لشئون التعلٌم والطالب                                                                      
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (               غاورى مروان  (            )  أ.د/ احمد الم                                                              



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد عالء عادل عبدالمنعم 1111 1

  احمد علً احمد علً 1111 2

  ماد الدٌن رمضان حامداحمد ع 1111 3

  احمد عماد السٌد عامر هنداوى 1110 4

  احمد عماد حمدى احمد جاد 1111 5

  احمد عمر تهامى هاشم محمد 1112 6

  احمد عٌد احمد غنٌم 1113 7

  احمد عٌد فضل محمد السٌد 1114 8

  احمد غرٌب احمد غرٌب 1115 9

  احمد فرج فتحً مسعود عواد 1114 11

  احمد فوزى عبدالحمٌد عباس الكمار  1111 11

  احمد ماهر ابوالفتوح محمد عالم 1111 12

  احمد ماهر جالل هاشم 1111 13

  احمد ماهر جودة احمد 1110 14

  احمد ماهر محمد صادق محمود ٌحٌى 1111 15

  احمد مجدى محمد عبدالمنعم 1112 16

  احمد محمد ابراهٌم سلٌمان محمد 1113 17

  احمد محمد ابو العال احمد 1114 18

  احمد محمد ابوالعال مجاهد احمد 1115 19

  احمد محمد احمد بٌومى فاٌد 1104 21

  احمد محمد احمد عبدالرحمن احمد علً 1101 21

  احمد محمد احمد عبدالصادق 1101 22

  احمد محمد احمد على 1101 23

  خاحمد محمد السٌد عبدالوهاب الشٌ 1100 24

  احمد محمد السٌد علً 1101 25

  احمد محمد جمعه مرسى عبدالرحمن 1102 26

  احمد محمد حسن السٌد حسانٌن 1103 27

  احمد محمد سلٌمان ابراهٌم خفاجى 1104 28

  احمد محمد سمٌر محمد 1105 29

  احمد محمد صابر محمد 1114 31

  احمد محمد طلعت مصطفى عوض 1111 31

  حمد محمد عبدالبدٌع احمدا 1111 32

  احمد محمد عبدالستار ابراهٌم 1111 33

  احمد محمد عبدالفتاح رزق نصر الدٌن 1110 34

  احمد محمد عبدالفتاح عبدالرحمن ابوغز 1111 35

  احمد محمد عبدالفتاح مهدى 1112 36

  احمد محمد عبدهللا الغرٌب الصعٌدى 1113 37

  حسن عبدالعزٌزاحمد محمد عبدالم 1114 38

  احمد محمد عبدالمعبود محمد عبده 1115 39

  احمد محمد عبدالمقصود محمد اسماعٌل 1124 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 فؤاد () أ.د/ اسامه صالح             (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 مستجدون  ( )   االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد محمد عبدالنبى سعٌد 1121 1

  احمد محمد عطا عبدالمقصود 1121 2

  احمد محمد عطٌه محمد فوده 1121 3

  احمد محمد عفٌفى محمد فرج 1120 4

  احمد محمد علم الدٌن الشاذلى 1121 5

  احمد محمد على المصرى 1122 6

  احمد محمد فؤاد محمد محمود 1123 7

  احمد محمد متوكل عبدالحافظ 1124 8

  احمد محمد محمد حسن عبدالرحمن 1125 9

  احمد محمد محمد عبدالفتاح زغله 1134 11

  احمد محمد محمد على 1131 11

  مد محمد محمود احمد عبد هللااح 1131 12

  احمد محمد محمود على 1131 13

  احمد محمد محمود محمد جاد 1130 14

  احمد محمد مسعد حسنى الطنانً 1131 15

  احمد محمود ابراهٌم عبد المنعم ابراهٌم 1132 16

  احمد محمود احمد عبدالغفار 1133 17

  احمد محمود احمد محمود 1134 18

  احمد محمود سعٌد محمود سوٌلم 1135 19

  احمد محمود عبدالحكم محمود منتصر 1144 21

  احمد محمود عبدالعلٌم محمد 1141 21

  احمد محمود مصطفى محمد حسنٌن 1141 22

  احمد محمود موسً محمود 1141 23

  احمد معتز احمد محمد ابو زٌد  1140 24

  احمد ناصر محمد عبدالباسط 1141 25

  احمد نبٌل عباس حزٌن 1142 26

  احمد نجاح دروٌش مصطفى عرفة 1143 27

  احمد هاشم مصطفى هاشم 1144 28

  احمد هانى جمعة عواد النحاس 1145 29

  احمد هانى كامل عبدالعزٌز محمد 1154 31

  احمد وائل عباس ابراهٌم 1151 31

  احمد وائل فتحً محمد محمد 1151 32

  ل محمد عبدالفتاح عواداحمد وائ 1151 33

  احمد ولٌد عبدالعال على محمد 1150 34

  احمد ولٌد محمد علً غنٌة 1151 35

  احمد ٌاسر ابراهٌم عبدالحمٌد 1152 36

  احمد ٌاسر احمد المغربى على 1153 37

  احمد ٌاسر احمد سالمة 1154 38

  احمد ٌاسر السٌد حسن الجمل 1155 39

  عبدالرحمن محمد محمد ابراهٌماحمد ٌاسر  1144 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    ب                   لشئون التعلٌم والطال                                                       
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ٌناٌر وماٌو ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  احمد ٌاسر عبدالستار عبدالعزٌز 1141 1

  احمد ٌاسر عبدالمعطً ٌوسف عبدالفتاح 1141 2

  احمد ٌاسر على سعد على 1141 3

  ادم محمد محمد عبدالسمٌع عبدالكرٌم 1140 4

  ادهم خالد عبدالمنعم محمد المبروك 1141 5

  ادهم رضا مقبول عبدالغنى 1142 6

  ادهم زٌاده عبدالرحمن سالم 1143 7

  ادهم سامح سلٌمان محمد سلٌمان 1144 8

  ادهم سلٌمان علً حسٌن رشٌدي 1145 9

  حـــــــــــــول 1114 11

  ادهم عصام احمد السٌد 1111 11

  ادهم عمر محمد محمود 1111 12

  ود على شعالنادهم محمد صابر عبدالمقص 1111 13

  ادهم ٌاسر سامً احمد ٌوسف 1110 14

  اسامة صبرى سمٌر عطوه ابراهٌم 1111 15

  اسامة نبٌل محمد احمد 1112 16

  اسامه ابراهٌم ابراهٌم محمد 1113 17

  اسامه احمد عبدالفضٌل ٌسن عبدالفتاح 1114 18

  اسامه محمد ابراهٌم محمد طه 1115 19

  د رشاد عبدالفتاحاسامه محم 1114 21

  اسالم ابراهٌم ابراهٌم محمد 1111 21

  اسالم احمد ابراهٌم زكً 1111 22

  اسالم احمد سٌد عالم 1111 23

  اسالم اٌمن سعٌد فهٌم 1110 24

  اسالم اٌهاب حسٌن عبدالحمٌد 1111 25

  اسالم بهجت عبدالحكٌم حسٌن القال 1112 26

  د هلولاسالم جمال محمد احم 1113 27

  اسالم رجب دسوقى احمد 1114 28

  اسالم عادل فتحى محمد 1115 29

  اسالم عبدالفتاح حسن عبدالفتاح 1114 31

  اسالم فتحى محمد عفٌفى عبدالعاطى 1111 31

  اسالم محمد ابراهٌم السٌد 1111 32

  اسالم محمد باهى محمد 1111 33

  اسالم محمد محمود جاد الحق 1110 34

  اسالم مصطفً سعٌد محمد ابوقمر 1111 35

  اسالم هانً جالل احمد 1112 36

  اسالم وائل محمد عز الدٌن حامد زهران 1113 37

  اسماعٌل سعٌد اسماعٌل زٌدان 1114 38

  اشرف السٌد خاطر طلبه خاطر 1115 39

  اشرف رأفت عبدالمنعم ابراهٌم 1104 41

 تمدٌع                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

  ورئٌس عام االمتحانات                   لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  شرف سمٌر عبده طها 1101 1

  اشرف عبدالرحمن على على السٌد عفٌفى 1101 2

  اشرف نبٌل ابراهٌم السٌد ابراهٌم 1101 3

  اشرف هانى احمد احمد ٌوسف 1100 4

  الحسن رضا رجب ابراهٌم رمضان 1101 5

  الحسٌن عصام الدٌن محمد ابو النجا 1102 6

  الحسٌنى اشرف فوزى محمود ابوسنه 1103 7

  الحسٌنً حمادة محمد السٌد خلٌل 1104 8

  السٌد احمد السٌد احمد محمد 1105 9

  السٌد احمد فاروق احمد محمد 1114 11

  السٌد حسن السٌد محمد عطٌة 1111 11

  السٌد عبدالعلٌم السٌد عبد العلٌم السٌد 1111 12

  السٌد محمد تهامى محمد حسٌن 1111 13

  سٌد محمد محمد نصرالسٌد ناصر ال 1110 14

  الواثق باهلل اشرف محمود احمد 1111 15

  امام احمد محمود ابراهٌم عفٌفى 1112 16

  امجد بدوى محمود احمد شكر 1113 17

  امجد محمد جمال عفٌفً 1114 18

  امٌر اٌمن عبدالحسٌب حسٌن الدرس 1115 19

  امٌر رجب محمد احمد 1124 21

  ان محمودامٌر محسن شعب 1121 21

  امٌر محمد السٌد شاكر 1121 22

  امٌن اشرف سعٌد ذكى الفقى 1121 23

  امٌن خالد ابراهٌم ابوالسعود 1120 24

  امٌن مجدى عبدالنبً امٌن علً 1121 25

  اندرو اٌهاب ادٌب نسٌم عبدالملك 1122 26

  انس شعبان فتحً محمد سلٌمان 1123 27

  دانس عٌسى احمد محم 1124 28

  انور احمد انور احمد محمود 1125 29

  اٌمن ابراهٌم زكرٌا محمد 1134 31

  اٌمن محمد محمود عفٌفى الشاذلى 1131 31

  اٌهاب محمد عبدالحكم محمود عبدالغنى 1131 32

  باسل اشرف سعٌد مرسى محمد الغرباوى 1131 33

  باسل السٌد محمد عبدالمنعم 1130 34

  محمد ابراهٌم عٌد باسل وحٌد 1131 35

  باسم طه السٌد رفاعى الرٌس 1132 36

  باسم فتوح سٌد احمد محمد بٌومى 1133 37

  باسم ٌوسف عبدالخالق ٌوسف سالم 1134 38

  بحٌرى اسامة بحٌرى عطٌة 1135 39

  بسام بهجت محمد على خلٌل 1144 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ٌد        المسجل                ش. ط         التجن 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  بالل اشرف كمال حسنٌن 1141 1

  بالل سامح ابراهٌم احمد 1141 2

  بالل محمد سعد خلٌل 1141 3

  بالل محمود عواد محمد الكارف 1140 4

  بالل وائل سمٌر عبدالعال نعٌم 1141 5

  بهاء الدٌن اسالم الطوخى قندٌل عبدهللا 1142 6

  بٌشوى بشرى عادل مٌالده سرور 1143 7

  بٌشوى ونٌس زكى ٌوسف 1144 8

  فٌق ابراهٌم محمد حسنتو 1145 9

  توفٌق محمد توفٌق اسماعٌل الجزار 1154 11

  توفٌق محمد توفٌق عبده 1151 11

  ثروت سمٌر صموئٌل جرجس 1151 12

  جالل الهادي جالل عبدالغنى السٌد رمضان 1151 13

  جالل كرم جالل عبدالرازق 1150 14

  جالل محمد جالل تهامى العلٌمى 1151 15

  جالل ممدوح عبدالعزٌز طه 1152 16

  جمال اشرف ابراهٌم ٌوسف بحٌرى 1153 17

  جمال اشرف انور عبدالفتاح 1154 18

  جمال محمد جمال ابوالمجد 1155 19

  جودة وائل جودة عبدالهادى 1144 21

  جوده وجٌه جوده على 1141 21

  جورج سامى توما عوض هللا ٌوسف 1141 22

  الغى 1141 23

  حاتم بٌومى بٌومى عمر  1140 24

  حازم مجدي حسن ابراهٌم خضر 1141 25

  حازم محمد رمضان محمد 1142 26

  حازم محمد عبدالستار احمد 1143 27

  حامد احمد محمد الشحات عبدالرحمن فراج 1144 28

  حامد محمد حامد عبدالصمد محمد 1145 29

  حبٌبه عبدالغنى السٌد عبدالغنى 1114 31

  حسام اسامه جمال دسوقً 1111 31

  حسام الدٌن محمد دسوقً على مصطفى عثمان 1111 32

  حسام حسن محمد رفعت ابراهٌم مصطفى 1111 33

  حسام حماده بكري مرزوق 1110 34

  حسام عصام السٌد محمد مرسى 1111 35

  حسام علً ابراهٌم على سٌد احمد 1112 36

  ٌم محمد ابراهٌمحسام محمد ابراه 1113 37

  حسن جمال حسن سوٌلم 1114 38

  حسن جمال محمد السٌد 1115 39

  حسن سعد سلٌمان حسٌن حطب 1114 41

 ٌعتمد                            
 الكلٌةعمٌد            وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 سامه صالح فؤاد () أ.د/ ا            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  حسن شرٌف حسن رجب 1111 1

  حسن عبدالحمٌد حسن احمد عبدالحمٌد 1111 2

  حسن على حسن ابراهٌم محمد زاٌد 1111 3

  حمود عبدهللا الطنانى حسن عٌد م 1110 4

  حسن مجدى حسن عكاشة 1111 5

  حسن محمد ابراهٌم حسن عبد الهادى 1112 6

  حسن محمد عبدهللا ابراهٌم 1113 7

  حسنٌن السٌد حسنٌن عبدالرحمن 1114 8

  حسٌن شرٌف محى الدٌن غرٌب 1115 9

  حسٌن محمود حسٌن محمود 1114 11

  م علىحمدى احمد عبدالعظٌ 1111 11

  حمدي اٌهاب جمال سلٌم احمد 1111 12

  حمدى عمرو صبحى رشاد محمد 1111 13

  حمزة سٌد عبدهللا امٌن محمد 1110 14

  حمزه محمد عبدالعزٌز مرسً 1111 15

  خالد اسامة فرحات ٌوسف محمد 1112 16

  خالد عصام ابراهٌم السٌد 1113 17

  خالد فتوح فتوح حسن 1114 18

  خالد محٌى الدٌن عبدالغنى احمد 1115 19

  خالد هٌثم كمال على بٌومى 1104 21

  رائد وائل سمٌر صبحى الجوهرى 1101 21

  رأفت بحٌرى صبحى عبدالرحمن 1101 22

  رامز ماجد الحسٌنى محمد 1101 23

  رامى احمد عبده العربى احمد محمد 1100 24

  رضا خالد ابو سرٌع منصور 1101 25

  رضا رمضان سٌد احمد رمضان ابوحطب 1102 26

  رفٌع السٌد عثمان ابراهٌم عامر 1103 27

  رمزى فهد ابراهٌم رمزى 1104 28

  رمضان ناصر رمضان محمد القلٌوبى 1105 29

  رٌاض عصام محمد سعد 1114 31

  رٌمون جرجس داود جرجس 1111 31

  زاٌد ممدوح احمد محمد حسن  1111 32

  زغلول سوٌلم زغلول حسن 1111 33

  زكرٌا محمد زكى محمد سعد 1110 34

  زكرٌا ٌحًٌ زكرٌا عمٌره 1111 35

  زٌاد احمد عبدالعزٌز حسٌن السبٌلى 1112 36

  زٌاد احمد نجاح حافظ 1113 37

  زٌاد اسامة عبدالسالم عوض مقبول 1114 38

  زٌاد اسامه احمد السٌد ابوالسعود 1115 39

  ٌاد اشرف ابراهٌم محمدز 1124 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                                   لشئون التعلٌم والطالب                                                           
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 
 
                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 وماٌو ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  زٌاد اشرف احمد ابراهٌم 1121 1

  زٌاد اشرف على قاسم 1121 2

  زٌاد اٌهاب محمد عباس 1121 3

  زٌاد طارق حسن طاهر 1120 4

  زٌاد عبدالحمٌد مصطفى المغربى 1121 5

  زٌاد عبدالمطلب عٌسى سلٌمان 1122 6

  مد سعٌد عبدالفتاحزٌاد عزت مح 1123 7

  زٌاد عصام الدٌن على محمد على 1124 8

  زٌاد عالء الدٌن محمد محمود 1125 9

  زٌاد عالء سٌد محمد احمد 1134 11

  زٌاد عماد الدٌن عبدالستار التهامى 1131 11

  زٌاد عمرو رمضان سعٌد 1131 12

  زٌاد محفوظ محمد جاد الرب محمود الربٌجى 1131 13

  زٌاد محمد جودة عبدالحلٌم السٌد 1130 14

  زٌاد محمد عبداللطٌف باز 1131 15

  زٌاد محمد عبده عبدالحمٌد ابوالنصر 1132 16

  زٌاد محمد محمد عطٌة 1133 17

  زٌاد محمد مفرح عبدالرازق محٌسن 1134 18

  زٌاد محمود احمد احمد احمد شعالن  1135 19

  دهللا محمدزٌاد محمود رمضان عب 1144 21

  زٌاد مسعد عبدالحلٌم علً 1141 21

  زٌاد مصطفى شعبان عبدالعزٌز 1141 22

  زٌاد مصطفى محمد مصطفى 1141 23

  زٌاد ولٌد فاروق زكى حسن فرحات 1140 24

  زٌد طارق صالح المنشاوى زٌد 1141 25

  سامح مجدى عبدالرازق عبدالحفٌظ 1142 26

  وهدانسامح هانى جابر  1143 27

  سامى حامد صبحى عبد الحمٌد السٌد 1144 28

  سراج خالد طلعت مصطفى عبدالجواد 1145 29

  سعٌد احمد مصطفى عمر على 1154 31

  سعٌد اسامه سعٌد امٌن حسن 1151 31

  سعٌد تامر السعٌد على نوار 1151 32

  سعٌد حسن محمد السعدي محمد حسن 1151 33

  د عباس جبهسعٌد سٌف سعٌ 1150 34

  سعٌد مجدي سالمه البطاوي 1151 35

  سعٌد هانى سعٌد الشحات 1152 36

  سالمه عصام عبدالباقً السٌد عالم 1153 37

  سلمان اشرف محمد محمد 1154 38

  سلٌم عبدالمعطى سعٌد عبدالمعطى على 1155 39

  سلٌم محمد محمد فرج سلٌم 1044 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

      ورئٌس عام االمتحانات               لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  سلٌمان ولٌد عبدالمحسن سلٌمان الحلى 1041 1

  سمٌر محمد سمٌر عبدالمنعم الزٌر 1041 2

  سٌد حسام فتحى حنفً 1041 3

  سٌف احمد عبدالحلٌم عبدالرحمن 1040 4

  سٌف احمد عبدالرحمن احمد طرٌح 1041 5

  سٌف الدٌن احمد محمد انٌس ابراهٌم مكتى 1042 6

  لنبى محمدسٌف الدٌن بدر عبدا 1043 7

  سٌف الدٌن حسن محمد حسن 1044 8

  سٌف الدٌن خالد سلٌمان محمد سلٌمان 1045 9

  سٌف الدٌن سامح عادل السٌد عبدالحمٌد 1014 11

  سٌف الدٌن عبدالرحمن سعٌد عبدالعزٌز 1011 11

  سٌف الدٌن محمد عبدالحافظ محمد 1011 12

  عبدالرحمنسٌف الدٌن محمد عبدالعاطً محمد  1011 13

  سٌف الدٌن محمود السٌد تهامى 1010 14

  سٌف الدٌن محمود رضوان حسن ابوشنب 1011 15

  سٌف الدٌن ناصر احمد محمد 1012 16

  سٌف هللا رضوان حسن رضوان محمد 1013 17

  سٌف هللا ولٌد رمضان عٌد 1014 18

  سٌف بركات السٌد بركات 1015 19

  لٌمان سلٌمانسٌف سامح سعد س 1014 21

  سٌف سمٌر محمد منصور عطاهللا 1011 21

  سٌف محمد السٌد ابراهٌم منصور 1011 22

  سٌف محمد السٌد محمد غرٌب حجازى 1011 23

  سٌف محمود محمد البكري اسماعٌل محمد 1010 24

  سٌف مصطفً عبدالفتاح جابر ابراهٌم 1011 25

  شادى احمد محمد انور 1012 26

  شرٌف احمد سعد احمد شرٌف  1013 27

  شرٌف اشرف محمد قاسم زٌد 1014 28

  شرٌف حسٌن احمد حسٌن جمعه 1015 29

  شرٌف عماد لبٌب حسن السٌد 1014 31

  شنوده سمٌر ٌسرى صلٌب  1011 31

  شهاب انور نوح مجاهد ابوورده 1011 32

  شهاب رمضان محمد رمضان 1011 33

  ضر محمدصالح زكرٌا خ 1010 34

  صالح ابراهٌم صالح ابراهٌم محمد 1011 35

  صالح خضر احمد خضر شدٌد 1012 36

  صالح عصام صالح عبدالعزٌز 1013 37

  صالح محمد سالم محمد حسٌن 1014 38

  صالح محمد صالح محمد سٌد احمد 1015 39

  صالح ولٌد صالح الدٌن فتوح 1004 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

     ورئٌس عام االمتحانات                لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  صهٌب سالم سعٌد عبد السالم  1001 1

  ضٌاء شرٌف كامل شعبان السٌد 1001 2

  ضٌاء فوزى محمد حسن ابوسعٌد 1001 3

  ضٌاء محمد عٌسى عبدالسالم عبدالقادر 1000 4

  طارق احمد محمد محمد سالم 1001 5

  طارق السٌد عبدالمنجى عزازى 1002 6

  طه احمد محمود الشرقاوى 1003 7

  عادل صبرى محمد أحمد عبد الحمٌد 1004 8

  عادل نبٌل عادل محمد الطوٌل 1005 9

  عاصم رؤف انور محمود 1014 11

  عاصم عماد رمضان الفقى 1011 11

  عاصم محمد محمد احمد الشعراوي 1011 12

  عاصم محمود شحاتة عبدالمعطى بدٌر 1011 13

  عاطف السٌد لبٌب العبد 1010 14

  اشرف عادل عبدالصادق علً عباس 1011 15

  عبد هللا محمد خلٌل ابراهٌم سالم 1012 16

  عبد ربه طارق عبدربه محمد جبل 1013 17

  عبدالتواب محمد عبدالتواب محمد 1014 18

  عبدالحلٌم عادل عبدالحلٌم هالل محمد 1015 19

  عبدالحمٌد بشرى صالح عبدالحمٌد ابراهٌم 1024 21

  ٌد محمود صالح محمدعبدالحم 1021 21

  عبدالخالق محمد عبدالخالق قندٌل 1021 22

  عبدالرحمن ابراهٌم مجدي ابراهٌم سالم 1021 23

  عبدالرحمن ابراهٌم محمد ابراهٌم عمر 1020 24

  عبدالرحمن احمد جوده عبدالفتاح 1021 25

  عبدالرحمن احمد حمدى عبد الغنى محمد 1022 26

  احمد عبدالرحمن محمد عٌسىعبدالرحمن  1023 27

  عبدالرحمن احمد عبدربة فهمى 1024 28

  عبدالرحمن احمد محمد محمد صالح 1025 29

  عبدالرحمن اسامة احمد خالد 1034 31

  عبدالرحمن اسامه رمضان اتربى سالمه 1031 31

  عبدالرحمن اشرف عبدالحلٌم سلٌمان 1031 32

  تاح السٌد عتلمعبدالرحمن السٌد عبدالف 1031 33

  عبدالرحمن اٌمن عجٌمً عبدالمقصود 1030 34

  عبدالرحمن بهاء رضا صالح 1031 35

  عبدالرحمن جمال صبٌح على الشاعر 1032 36

  عبدالرحمن خالد صبحً جمعه الشٌمى  1033 37

  عبدالرحمن خالد محمود حسٌن حلمى 1034 38

  عبدالرحمن رفٌق على خلٌل على 1035 39

  عبدالرحمن رمضان السعٌد احمد 1044 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    ٌم والطالب                   لشئون التعل                                                       
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 نات دور ٌناٌر وماٌو ومقرر علٌهم دخول امتحا

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عبدالرحمن رمضان عبدالسالم عبدالوهاب 1041 1

  عبدالرحمن رمضان فتحً ابراهٌم 1041 2

  عبدالرحمن رمضان فرج فرج االبٌض 1041 3

  عبدالرحمن زٌنهم محمد كامل مزٌد  1040 4

  د السٌدعبدالرحمن سامح السعٌد محم 1041 5

  عبدالرحمن سامح محمد فتحى السٌد الهباب 1042 6

  عبدالرحمن سامى حسن عامر حجاب 1043 7

  بٌومى رافت عبد الرحمن عبدالرحمن  1044 8

  عبدالرحمن صبرى عبدالستار حجازى 1045 9

  عبدالرحمن طارق المغاورى ندا 1054 11

  ٌلعبدالرحمن عبدالباسط صالح مندور خل 1051 11

  عبدالرحمن عبدالحلٌم عفٌفى عبدالحلٌم 1051 12

  عبدالرحمن عبدالرازق عبدالرحمن محمود حسنٌن 1051 13

  عبدالرحمن عبدالهادى شعبان احمد مصطفى  1050 14

  عبدالرحمن عزت محمد محمود قنبة 1051 15

  عبدالرحمن عالء الدٌن سعد عبدالعزٌز 1052 16

  ء عبدالرحمن بٌومًعبدالرحمن عال 1053 17

  عبدالرحمن على رمضان على 1054 18

  عبدالرحمن عٌد محمد عبدالعزٌز 1055 19

  عبدالرحمن مجدى احمد عبد السمٌع  1144 21

  عبدالرحمن محمد ابراهٌم عبدالرازق علٌوه 1141 21

  عبدالرحمن محمد احمد عبدالقادر 1141 22

  سىعبدالرحمن محمد السٌد مو 1141 23

  عبدالرحمن محمد زبٌر محمود 1140 24

  عبدالرحمن محمد سالمه محمد 1141 25

  عبدالرحمن محمد عبدالحكٌم احمد 1142 26

  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن رومٌل 1143 27

  عبدالرحمن محمد عبدالعال اسماعٌل محمد 1144 28

  عبدالرحمن محمد على محمد مرسى صقر 1145 29

  عبدالرحمن محمد محمد احمد الخلٌجى 1114 31

  عبدالرحمن محمود عبدالعظٌم على 1111 31

  عبدالرحمن محمود محسن عبدالعزٌز محمد 1111 32

  عبدالرحمن منٌر احمد حسانٌن 1111 33

  عبدالرحمن نادر جمال حامد ابراهٌم احمد 1110 34

  عبدالرحمن نجاح عبداللطٌف متولى 1111 35

  بدالرحمن هانى محمد عبدالمنعمع 1112 36

  عبدالرحمن هشام سعٌد حنفى  1113 37

  عبدالرحمن ولٌد على عبدالبر حماد 1114 38

  عبدالرحمن ٌحى جمال سالم حسن 1115 39

  عبدالعزٌز اسالم عبدالعزٌز احمد محمد 1114 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 المسجل                ش. ط         التجنٌد         

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   التعلٌم والطالبشئون  

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عبدالعزٌز حسب محمد عبدالعزٌز حسب هللا 1111 1

  عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز سٌد ابراهٌم 1111 2

  عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز محمد عطا هللا 1111 3

  عبدالعزٌز هٌثم عبدالعزٌز عبدالحمٌد وهدان 1110 4

  عبدالفتاح حلمى عبدالفتاح عبدالستار 1111 5

  عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالفتاح ابو غز 1112 6

  عبدالرحمن عبدالفتاح جوده عبدالرحمن عبدالفتاح 1113 7

  عبدالفتاح محمد علً محمد اسماعٌل 1114 8

  عبدالفتاح ممدوح عبدالفتاح عبدالحمٌد 1115 9

  عبدالكرٌم احمد عامر احمد 1114 11

  عبدالكرٌم رأفت حسٌن محمود 1111 11

  عبدهللا احمد جاب هللا احمد 1111 12

  طه جبر عبدهللا احمد زكى 1111 13

  عبدهللا احمد سالم عبدالرحٌم 1110 14

  عبدهللا اشرف كامل الهادى 1111 15

  عبدهللا الطٌب احمد على احمد 1112 16

  عبدهللا اٌهاب هاشم حفنً الكٌالنً 1113 17

  عبدهللا جمال عبدالعزٌز محمد 1114 18

  عبدهللا حسن عبدهللا حسن غنٌم 1115 19

  خاطر عبدهللا ذكى خاطر عبدهللا 1104 21

  عبدهللا خالد حلمً احمد مسلم 1101 21

  عبدهللا رضا عطٌه بركات عبدالتواب 1101 22

  عبدهللا سعٌد فاروق سٌد شحاته 1101 23

  عبدهللا صابر عبدالفتاح عبدهللا حمودة 1100 24

  عبدهللا طارق بخٌت عبدالحى 1101 25

  دهللا محمدعبدهللا عبدالناصر عب 1102 26

  عبدهللا عصام احمد توفٌق 1103 27

  عبدهللا عمرو عبدهللا محمود 1104 28

  عبدهللا فاٌز ابراهٌم محمد البدوي 1105 29

  عبدهللا فتحى عبدالمنعم ٌوسف ابراهٌم 1114 31

  عبدهللا فرج محمد فرج 1111 31

  عبدهللا كمال السٌد االتربى سالمه 1111 32

  بدهللا مجدي ابراهٌم حسن شمالًع 1111 33

  عبدهللا محمد احمد ٌوسف عبدالرحمن 1110 34

  عبدهللا محمد جبرٌل محمد جبرٌل 1111 35

  عبدهللا محمد حسن عبدهللا محمود جاد 1112 36

  عبدهللا محمد عبدالخالق محمد البرهامى 1113 37

  عبدهللا محمد عبدالرحمن ٌوسف 1114 38

  هللا محمد عبدهللا حسنعبد 1115 39

  عبدهللا محمد عبدالمنعم محمد عبدالمجٌد 1124 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             اضٌةكلٌة التربٌة الرٌ  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عبدهللا محمود عبدهللا حسن عبدهللا 1121 1

  عبدهللا محمود هاشم ابو السعود 1121 2

  عبدهللا مصطفى مصطفى مصطفى السحلى 1121 3

   محمدعبدهللا ممدوح محمد رشاد ابوالعال 1120 4

  عبدهللا هانً محمد على رٌان 1121 5

  عبدهللا هشام احمد رضوان زعٌة 1122 6

  عبدهللا هٌثم عبدهللا عٌسى 1123 7

  عبدهللا ولٌد احمد صالح 1124 8

  عبدهللا ولٌد مصلحً محمد 1125 9

  عبدهللا ٌاسر سٌد احمد معوض 1134 11

  عبدالمجٌد عبدالمجٌد سامً خلٌفه ابراهٌم 1131 11

  عبدالمنعم شرٌف عبدالمنعم محمود محمد 1131 12

  عبدالمنعم محمود عبدالمنعم محمد 1131 13

  عبدالنعٌم محمود عبدالنعٌم محمد سٌد 1130 14

  عبدالواحد محمد عبدالواحد صالح 1131 15

  عبدالوهاب محمد احمد البدوي علوان 1132 16

  وهاب عبدالحمٌد محمدعبدالوهاب محمد عبدال 1133 17

  عبدالوهاب محمد عبدالوهاب عفٌفى محمد 1134 18

  عبده صالح عبدالعاطى عبدالعزٌز 1135 19

  عرفة السٌد ٌونس ٌونس محمود 1144 21

  عز الدٌن اٌمن حسٌن عبدالعزٌز محمد 1141 21

  عز الدٌن هانى السٌد عبدالباسط 1141 22

  دالغنىعزت عزت سٌد احمد عب 1141 23

  عزت ٌاسر عزت محمد عبدالرحمن 1140 24

  عالء حمدي محمود احمد على الزهٌري 1141 25

  عالء خالد صالح الدٌن شقرة 1142 26

  على احمد محمد محمد الجندي 1143 27

  على السٌد على محمد على 1144 28

  على جوده السٌد عفٌفى عبدالغنى 1145 29

  اسماعٌل على حربى رشدى 1154 31

  على عبد العزٌز محمد عبد العزٌز 1151 31

  علً عبدالعزٌز علً عبدالعزٌز 1151 32

  عبدالعزٌز ابراهٌمعلى عبدالفضٌل على  1151 33

  على عصام الدٌن ٌوسف فتح الباب 1150 34

  على عمرو محمد على الجندى 1151 35

  على عمرو محمد على معن 1152 36

  حمد عبدالعال عبدالسالمعلً م 1153 37

  على محمد على الحسٌنى 1154 38

  على مدحت فتحى مرشدى خمٌس 1155 39

  عماد عطٌه ابراهٌم زكى 1244 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىدٌن بالفرقة كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌ

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عمار اٌمن دسوقً محمد السٌد 1241 1

  عمار طلعت السٌد محمد 1241 2

  عمار عبدالرحمن ابراهٌم عبدالرحمن 1241 3

  عمار على مرتضً محمد على 1240 4

  عمار عواد عبدالعال عواد ابراهٌم 1241 5

  عمار فؤاد عبدالعظٌم عبدهللا منصور 1242 6

  عمار مجدى عبدالحمٌد السٌد 1243 7

  عمار وائل محمد حسنى 1244 8

  عمر احمد سامى غرٌب 1245 9

  عمر خالد ابراهٌم محمد ابراهٌم 1214 11

  ر خالد امٌن محمدعم 1211 11

  عمر خالد جمال زٌن 1211 12

  عمر خالد عفٌفى محمد مبروك 1211 13

  عمر خالد على احمد 1210 14

  عمر رضا برعى احمد 1211 15

  عمر سامح نبٌل سعٌد محمود 1212 16

  عمر سمٌر عبدالحلٌم عبدالفتاح محجوب 1213 17

  عمر سٌد حسن الصاوي 1214 18

  عمر سٌد محمد احمد 1215 19

  عمر عاطف خٌرت عبدالمنعم 1214 21

  عمر عبدالعزٌز حفنى عبدالعزٌز حرزهللا 1211 21

  عمر عزت عبدالحفٌظ السٌد شعله 1211 22

  عمر على فرج على 1211 23

  عمر عماد الدٌن محمد رجب القال 1210 24

  عمر فرٌد علً البدرى 1211 25

  ن ابوالعنٌنعمر لبٌب ٌسٌ 1212 26

  عمر ماهر بٌومً بٌومً 1213 27

  عمر محمد ابوطالب محمد 1214 28

  عمر محمد جالل محمود المسٌرى 1215 29

  عمر محمد حسنى عبدالخالق النجار 1214 31

  عمر محمد زكى محمد عطا هللا 1211 31

  عمر محمد سالم محمد على 1211 32

  شكر عمر محمد عبدالسمٌع على 1211 33

  عمر محمد عبدالعزٌز رمضان محمد 1210 34

  عمر محمد عبداللطٌف عبدالخالق 1211 35

  عمر محمد عونى مصلحى محمود 1212 36

  عمر محمد فتحى على محمد 1213 37

  عمر محمد محمد كمال محمد بدر 1214 38

  عمر محمود شوقى عثمان 1215 39

  هللا عمر محمود عبدالمهٌمن عوض 1204 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم جلوس رقم ال م

  عمر ناصر عبدالشكور مصطفى بدٌر 1201 1

  عمر ولٌد السٌد محمد حسن 1201 2

  عمر ٌاسر طه محمود 1201 3

  عمر ٌاسر عبدالغنى الطوخى 1200 4

  عمر ٌوسف سعٌد محمد عوض 1201 5

  عمرو حماده فتحى توفٌق نبهان 1202 6

  مد السٌدعمرو خالد سٌد مح 1203 7

  عمرو خالد عبدالستار عبدالحمٌد 1204 8

  عمرو خالد عبدالقادر سٌد احمد قناوى 1205 9

  عمرو خالد عبدالوهاب عبدالعاطى 1214 11

  عمرو خالد محمود سامً 1211 11

  عمرو عبدالحكٌم على محمد جاد الحق 1211 12

  عمرو عفٌفى خضر عفٌفى 1211 13

  محمود غالى عمرو عماد 1210 14

  عمرو محمد امام عبد الجواد منصور  1211 15

  عمرو محمد لبٌب محمد عدوى البطراوى 1212 16

  عمرو مصطفى محمود احمد زٌن الدٌن 1213 17

  عمري ٌاسر عمري شحاتة 1214 18

  عٌسى رضا عٌسى محمود ابراهٌم 1215 19

  عٌسى عطا عٌسى عبدالفتاح ٌحٌى 1224 21

  فادي امٌر امٌن رٌاض 1221 21

  فارس احمد رمضان محمود عوض 1221 22

  فارس اشرف محمود اللبان 1221 23

  فارس محمد حلمى عبدالرازق 1220 24

  فاروق ابراهٌم فاروق محمد 1221 25

  فاروق عالء فاروق عبدالصادق 1222 26

  فاروق محمد فاروق محمود عبدهللا 1223 27

  أفت محمد معوض رضافاٌز ر 1224 28

  فتحى حاتم فتحى محمد 1225 29

  فتحً عاطف فتحً عبدالعزٌز محمود 1234 31

  فرج على فرج خلٌفه 1231 31

  فرج علً فرج على عبدالجواد 1231 32

  فهد ناصر عبدالرحٌم موسى 1231 33

  قاصدالكرٌم تامر قاصدالكرٌم عمرى 1230 34

  لعزٌز الشربٌنىكرم محمد كرم عبدا 1231 35

  كرٌم احمد عبدالعزٌز المغازى 1232 36

  كرٌم السٌد احمد عبدالتواب عبدالعزٌز 1233 37

  كرٌم امجد مبارك شحاته عبد السالم 1234 38

  كرٌم اٌمن عبدالحمٌد حامد 1235 39

  كرٌم تامر محمد ذكى متولى 1244 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 التجنٌد        المسجل                      ش. ط    

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  عفٌفى عبدالداٌم كرٌم راضى على 1241 1

  كرٌم فوزى ابراهٌم الشٌن 1241 2

  كرٌم محمد اسماعٌل عفٌفى محمد الجمال 1241 3

  كرٌم محمد امٌر ابراهٌم الكٌكى 1240 4

  كرٌم محمد حامد ابراهٌم عزازى 1241 5

  كرٌم محمد زكً امٌن قسٌط 1242 6

  كرٌم محمد فاروق ابوسبع 1243 7

  محمد عبدالفتاحكرٌم مسعد  1244 8

  كرٌم مصطفً عبدالحلٌم قطب نعنوش 1245 9

  كرٌم ناصر عبدالمحسن علً 1254 11

  كرٌم ناصر محمد عبدالعظٌم 1251 11

  كرٌم هانً عبدالعال عبدالعزٌز 1251 12

  كرٌم هانى محمد محمد الغنٌمى 1251 13

  كمال راجح كمال الدٌن محمود طماعه 1250 14

  رلس نبٌل سمٌر اٌلٌاكٌ 1251 15

  الغى  1252 16

  لؤى حاتم احمد فوزى محمود السعدنى 1253 17

  لؤى عماد جودة دسوقى حسٌن 1254 18

  مازن حسن احمد حسن 1255 19

  مازن حماد نصر حماد ضٌف هللا 1344 21

  مازن رفعت عبدالسالم محمد كرٌم 1341 21

  اد قابلمازن سند عبدالعاطً عبدالجو 1341 22

  مازن عبدالناصر عبدالعاطى مزٌد 1341 23

  مازن عصام محمد كرم امام 1340 24

  مازن عالء الدٌن عبدالمنعم كامل 1341 25

  مازن منصور عبدالمنعم حافظ ٌوسف 1342 26

  مالك عبدالعزٌز سعٌد عبدالعزٌز 1343 27

  مالك عصام محمد فتحً محمد داود 1344 28

  هر امام عبدالهادى مهدى امام قندٌلما 1345 29

  ماهر عماد عرٌان حنا جندي 1314 31

  مجد الدٌن اكرم سوٌلم عبدهللا عصر 1311 31

  محمد ابراهٌم الدسوقى محمد 1311 32

  محمد ابراهٌم سلٌمان صبٌح عوده 1311 33

  محمد ابراهٌم عبدالعظٌم امٌن 1310 34

  مىمحمد ابراهٌم قرنى فه 1311 35

  محمد ابراهٌم محمد السٌد 1312 36

  محمد ابراهٌم محمد حسن 1313 37

  محمد ابراهٌم محمد عبدالشافى 1314 38

  محمد احمد ابراهٌم رفاعً 1315 39

  محمد احمد ابراهٌم سٌد محمد 1314 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                          ش. ط         التجنٌد        المسجل        

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   بشئون التعلٌم والطال 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد احمد احمد عزب الجزار 1311 1

  ن خٌرى قطبمحمد احمد حس 1311 2

  محمد احمد حسن محمد شرف الدٌن 1311 3

  محمد احمد دسوقى ابراهٌم طعٌمة 1310 4

  محمد احمد رجب سٌد 1311 5

  محمد احمد سعد محمد صدٌق 1312 6

  محمد احمد عباس عبدالحمٌد 1313 7

  محمد احمد عبد ربه محمد 1314 8

  محمد احمد عبدالحلٌم احمد عثمان 1315 9

  محمد احمد عبدالمنعم السٌد محمد 1314 11

  محمد احمد عبدالهادى سلمان 1311 11

  محمد احمد فؤاد محمد ٌوسف 1311 12

  محمد احمد مجدى ابراهٌم سالم 1311 13

  محمد احمد محمد احمد 1310 14

  محمد احمد محمد حسن 1311 15

  محمد احمد محمد سعٌد ٌوسف احمد 1312 16

  محمد احمد محمد عبد الحمٌد عمار 1313 17

  محمد احمد محمد عبدالحمٌد 1314 18

  محمد احمد محمد على 1315 19

  محمد احمد محمد مهدى ابراهٌم 1304 21

  محمد احمد مصطفى حنفى على سعد 1301 21

  محمد احمد ٌوسف احمد صاٌمه 1301 22

  محمد ادهم محمد لبٌب 1301 23

  امة سعٌد محمد السروجًمحمد اس 1300 24

  محمد اسامة صابر حسن 1301 25

  محمد اسامة محمد محمود الشبٌنً 1302 26

  محمد اشرف السٌد حمدى ابوعٌشه 1303 27

  محمد اشرف امٌن ابراهٌم 1304 28

  محمد اشرف سلٌمان رزق 1305 29

  محمد اشرف سند سلٌمان 1314 31

  محمد ابراهٌممحمد اشرف عبدالقادر  1311 31

  محمد اشرف قندٌل عبدالعظٌم علً 1311 32

  محمد اشرف كامل عبدالوهاب اسماعٌل 1311 33

  محمد اشرف محمد العربى السٌد احمد 1310 34

  محمد اشرف محمد عبدالرحمن حسانٌن 1311 35

  محمد اشرف محمد عبدالغفار 1312 36

  محمد اشرف محمد مصٌلحى 1313 37

  محمد اشرف محمود مصطفى عطا هللا 1314 38

  محمد السٌد احمد حسن عبدالرحمن 1315 39

  محمد السٌد السٌد عفٌفى 1324 41

 ٌعتمد                            
 لٌةعمٌد الك           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ه صالح فؤاد () أ.د/ اسام            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  ولىاالكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد السٌد بدوى ابراهٌم خلٌل 1321 1

  محمد السٌد عبدالجابرعوض ابراهٌم 1321 2

  محمد السٌد عبدالعزٌز سالم 1321 3

  السٌد عبدالمنعم محمد جادمحمد  1320 4

  محمد السٌد محمد السٌد بسٌونى 1321 5

  محمد السٌد محمدى على مهدى السروجى 1322 6

  محمد الٌمنى محمد السٌد الٌمنى  1323 7

  محمد امجد عزت على متولى 1324 8

  محمد امٌر محمد عوف 1325 9

  محمد امٌن محجوب حامد 1334 11

  ن امٌن ابراهٌممحمد اٌم 1331 11

  محمد اٌمن عفٌفى عبدالعظٌم حسن 1331 12

  محمد اٌمن محمد السعٌد ابراهٌم محمود 1331 13

  محمد اٌمن محمد بٌومً 1330 14

  محمد اٌمن محمد عبدالفتاح 1331 15

  محمد اٌهاب شفٌق عبدالهادى الخواجه 1332 16

  محمد اٌهاب على ٌوسف 1333 17

  اٌهاب محمد حمدى احمدمحمد  1334 18

  محمد بشٌر على عٌد 1335 19

  محمد بهاء عبدالنبى عبدالحفٌظ 1344 21

  محمد تامر محمد الضعٌف محمد جوٌد 1341 21

  محمد توفٌق حسٌن توفٌق 1341 22

  محمد توفٌق محمد توفٌق عبدالهادى 1341 23

  محمد ثروت همام محمد اسماعٌل 1340 24

  جمال امٌن محمد داود محمد 1341 25

  محمد جمال محمد شندي سعٌد 1342 26

  محمد جمال محمد عبدهللا  1343 27

  محمد جمال محمد كامل عفٌفى 1344 28

  محمد حاتم سعد محمد عبدالفتاح 1345 29

  محمد حسام الدٌن محمد عبدهللا محمد حجاب 1354 31

  مدمحمد حسام سامى عبد الرحٌم سٌد اح 1351 31

  محمد حسام محمد محمد عطا هللا 1351 32

  محمد حسن ابراهٌم حسن محمد 1351 33

  محمد حسن محمد احمد محمود 1350 34

  محمد حسن محمد زٌن العابدٌن 1351 35

  محمد حسن ٌوسف حسن 1352 36

  محمد حسنى ابراهٌم احمد مدٌن 1353 37

  محمد حسنى اسماعٌل شعبان النص 1354 38

  محمد حسٌن محسن محمد 1355 39

  محمد حسٌنً ابراهٌم حسٌنً 1444 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
  

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد حسٌنى انور احمد على 1441 1

  محمد حلمً محمد نعٌم 1441 2

  محمد حمادة صابر عطٌه سلٌمان 1441 3

  محمد حماده عبدالحمٌد عبدالغنى دراج 1440 4

  بدالمقصودمحمد حمدي قرنً ع 1441 5

  محمد خالد احمد ابراهٌم زاٌد 1442 6

  محمد خالد جمال الدٌن ابراهٌم 1443 7

  محمد خالد سعد ابراهٌم عبدالرحمن 1444 8

  محمد خالد محمد البٌومً سالم ابراهٌم 1445 9

  محمد خالد محمد رشاد 1414 11

  محمد خالد محمد مهدى هٌكل 1411 11

  محمدالحسٌنى عبدالمقصود السٌدمحمد خالد  1411 12

  محمد خالد محمود احمد ٌحى 1411 13

  محمد خالد مصطفى خلف 1410 14

  محمد راضى محمد محمد سٌد احمد 1411 15

  محمد رأفت عبدالفتاح عبدالعزٌز سٌد احمد 1412 16

  محمد رأفت عزازى عبدالهادى 1413 17

  محمد رأفت محمد احمد جعفر 1414 18

  محمد رشدى علٌوه عبدالشافى 1415 19

  محمد رمضان سالم محمد عطا هللا 1414 21

  محمد رمضان عبدالجلٌل عبدالخٌر زٌان 1411 21

  محمد رمضان عبدالفتاح محمد 1411 22

  محمد رمضان محمد عبدالعزٌز  1411 23

  محمد سامح امام عبدالحمٌد 1410 24

  محمد سعد فرج السٌد 1411 25

  محمد سعد محمد عبدالرؤف 1412 26

  محمد سعٌد عبدالمعبود محمد ابوستٌت 1413 27

  محمد سعٌد محمد عبدالحلٌم هندى 1414 28

  محمد سعٌد مصطفى محمد 1415 29

  محمد سالمة حسنً سالمه رضوان 1414 31

  محمد سلٌمان حسن محمد سالمة 1411 31

  سوقىمحمد سمٌر ابراهٌم محمد د 1411 32

  محمد سمٌر السٌد محمد منصور 1411 33

  محمد سمٌر حسن عبدالحق شرٌف 1410 34

  محمد سمٌر عبدالمحسن عفٌفى محمد سلٌمان 1411 35

  محمد سٌد رمضان احمد 1412 36

  محمد سٌد عبدالعزٌز محمد مغاورى 1413 37

  محمد سٌد عبدالمحسن عبدالحمٌد 1414 38

  ً محمد عبدالمنعم شافعًمحمد شافع 1415 39

  محمد شحته محمدى بٌومى 1404 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 رر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو ومق

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  حفناوى محمود محمد على ابو سعدهمحمد شرٌف  1401 1

  محمد شرٌف مجدى محمد 1401 2

  محمد صابر عبدالحمٌد عبدالعزٌز 1401 3

  محمد صابر عبدالرازق عبدالعزٌز منجد 1400 4

  ر عبدالرؤف عبدالمنعممحمد صاب 1401 5

  محمد صابر فتحى محمد ابراهٌم 1402 6

  محمد صابر محمد ٌونس  1403 7

  محمد صالح امٌن عبدالحمٌد الهنٌدى 1404 8

  محمد صبحً عبدالرحمن محمود 1405 9

  محمد صبحى محمد الطوخى صبحى غنٌمى 1414 11

  محمد صفوت ابراهٌم احمد ابراهٌم 1411 11

  محمد صفوت عباس ابوالعطا 1411 12

  محمد طارق احمد حسٌن 1411 13

  محمد طارق راعى طه الشرشابى 1410 14

  محمد طارق سالمة السٌد مرسً 1411 15

  محمد طارق محمد عبدالباقى خلٌل 1412 16

  محمد طلعت ابو العال محمد 1413 17

  محمد طلعت سٌد كرم هللا 1414 18

  بكر عمر محمد طه 1415 19

  محمد عادل حنفى عبدالعزٌز 1424 21

  محمد عادل رشاد احمد شرٌف 1421 21

  محمد عادل سٌد بهنسى ابراهٌم 1421 22

  محمد عادل عبدالحمٌد ابراهٌم 1421 23

  محمد عادل محمد عبدالمنعم سٌد احمد 1420 24

  محمد عاطف عبدالسمٌع عبده ابراهٌم 1421 25

  عاطف عرفه علً محمد 1422 26

  محمد عاطف محمد حسٌنً 1423 27

  محمد عبدالباقً جمال الدٌن عبدالباقً 1424 28

  محمد عبدالحق عبدالرؤف السٌد 1425 29

  محمد عبدالحلٌم حافظ السعداوي 1434 31

  محمد عبدالحلٌم محمدعبدالفتاح قابٌل 1431 31

  محمد عبدالحمٌد محمد عزب عٌد 1431 32

  محمد عبدالرحمن ابراهٌم حفنى حسن 1431 33

  محمد عبدالرحمن عبدالحلٌم منصور 1430 34

  محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن جاد هللا 1431 35

  محمد عبدالرشٌد محمد شحاتة 1432 36

  محمد عبدالستار السٌد محمد ابراهٌم 1433 37

  محمد عبدالسند جاد عبدالعلٌم 1434 38

  محمد عبدالسٌد اسماعٌل على احمد 1435 39

  محمد عبدالعظٌم رشاد عبدالعظٌم 1444 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             ٌاضٌةكلٌة التربٌة الر  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد عبدالفتاح جوده سعٌد 1441 1

  محمد عبدالفتاح عبدالموجود ابراهٌم 1441 2

  محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح المشد 1441 3

  محمد عبدالقادر محمد عبدالقادر 1440 4

  محمد عبدالقادر مصطفً محمد عبدالقادر 1441 5

  محمد عبدالمجٌد نجاح عبدالمجٌد 1442 6

  محمد عبدالمطلب محمد السٌد 1443 7

  محمد عبدالمعطى رجب عبدالمعطى 1444 8

  محمد عبده زغلول عبده ابراهٌم 1445 9

  محمد عزت علً على منصور 1454 11

  موسىمحمد عصام عبدالعزٌز  1451 11

  محمد عصام عبدالمحسن محمد احمد 1451 12

  محمد عصام كمال محمد حامد 1451 13

  محمد عالء احمد عفٌفى 1450 14

  محمد عالء رجب محمد 1451 15

  محمد علً جمال علً 1452 16

  محمد على صبحى على غنٌم 1453 17

  محمد علً عبدالظاهر محمد عبدربه 1454 18

  علً محمد الطوخى على سلٌمان محمد 1455 19

  محمد على محمد على 1544 21

  محمد عماد الدٌن عبدالمنعم عبدالباقى 1541 21

  محمد عماد الدٌن فرٌد حسن 1541 22

  محمد عماد عبدالرؤف عبدالنبى 1541 23

  محمد عماد عربى محمد طه 1540 24

  داويمحمد عمر محمد حسنى حمزه عبدالحلٌم السع 1541 25

  محمد عمرو السٌد حسٌن 1542 26

  محمد عمرو سٌد عبداللطٌف 1543 27

  محمد عوض عبد العزٌز ابراهٌم 1544 28

  محمد عٌد امام سٌد 1545 29

  محمد عٌد عبدالسالم عبدالحافظ 1514 31

  محمد غالب محمد محمد 1511 31

  محمد كامل عباس السٌد عبدالحً 1511 32

  مد كمال عبدالحمٌد قطب سٌد احمدمح 1511 33

  محمد ماجد عبدالحمٌد محمد عبدالرحمن 1510 34

  محمد ماهر حسن مصطفى الزٌات 1511 35

  محمد ماهر عبدالحكٌم محمد حسن 1512 36

  محمد مبارك محمود محمد 1513 37

  محمد مجدى محمد حفنى 1514 38

  محمد مجدى محمود احمد فوده 1515 39

  محمد محسن عبدالفتاح طه 1514 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    ب                   لشئون التعلٌم والطال                                                       
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ناٌر وماٌو ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌ

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد محمد ابو زٌد عطٌه القالع 1511 1

  محمد محمود السٌد حسٌن ندا 1511 2

  محمد محمود حجازى ٌمنى حسن 1511 3

  محمد محمود طه محمد سابق 1510 4

  محمد محمود عبدالفتاح عبدالشافى 1511 5

  عبدالعال السٌدمحمد محمود عطٌه  1512 6

  محمد محمود عفٌفً بصري 1513 7

  محمد محمود فتحً احمد سلٌمان الشاهد 1514 8

  محمد محمود محمد البكرى محمود محمد 1515 9

  محمد محمود محمد السٌد على خلف 1514 11

  محمد محمود محمد عبدالمنعم راشد 1511 11

  محمد محمود محمد عواد 1511 12

  حمد محمود مختار محمدم 1511 13

  محمد مدحت سٌد محمد ابوهشام 1510 14

  محمد مدحت عبدالحلٌم عبدالحمٌد بدوى 1511 15

  محمد مسعد السٌد على غانم 1512 16

  محمد مسعد عبدالفتاح السٌد 1513 17

  محمد مسعد محمد الشاطر كامل  1514 18

  محمد مصطفى ابو الفتوح محمد 1515 19

  محمد مصطفً عبدالرحمن محمد احمد 1504 21

  محمد معتز صبحى عبدالعزٌز 1501 21

  محمد منصور منصور شرٌف 1501 22

  محمد موسى محمد عبدالخالق 1501 23

  محمد ناجً فؤاد هاللى حسنٌن 1500 24

  محمد ناصر بكر محمود 1501 25

  محمد ناصر حسن محمد 1502 26

  لرحمن محمدمحمد ناصر عبدا 1503 27

  محمد ناصر عبدالمنعم عبدالجلٌل 1504 28

  محمد ناصر محمد شوقى مهدى سالم 1505 29

  محمد ناصر مصطفى محمود عبدالداٌم 1514 31

  محمد ناصر مغربى حسن 1511 31

  محمد نبٌل ابراهٌم السٌد 1511 32

  محمد نبٌل فتحى محمد محمد 1511 33

  ل الدٌن العراقًمحمد نجاتً كما 1510 34

  محمد هانى اسماعٌل ابراهٌم 1511 35

  محمد هانى رزق عبدالعزٌز 1512 36

  محمد هانى سعٌد عبدالفتاح محمد 1513 37

  محمد هانى محمد سلٌمان محمد 1514 38

  محمد هانى محمد مرسى 1515 39

  محمد هشام محمد محمود 1524 41

 تمدٌع                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

  ورئٌس عام االمتحانات                   لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  حمد هالل محمود السٌدم 1521 1

  محمد هٌثم احمد الطوخى محمود 1521 2

  محمد هٌثم السٌد محمد عبدالحلٌم فزاع 1521 3

  محمد هٌثم محمد فرج 1520 4

  محمد وائل محمد السٌد محمد 1521 5

  محمد وائل محمد صالح الدٌن 1522 6

  محمد وائل محمد عبدهللا السٌد 1523 7

  ى رمضان السٌدمحمد وجد 1524 8

  محمد وحٌد السٌد احمد عبدهللا 1525 9

  محمد وحٌد محمد صالح الدٌن محمد علً 1534 11

  محمد وطنى عطٌه عبدهللا سالم 1531 11

  محمد ولٌد السٌد السٌد 1531 12

  محمد ولٌد زكرٌا عبدالعلٌم 1531 13

  محمد ولٌد محمد خضر 1530 14

  كمال الدٌن ابراهٌم على محمد ولٌد محمد 1531 15

  محمد ٌاسر شحات محمود 1532 16

  محمد ٌاسر عبدالرحمن حسن ابراهٌم 1533 17

  محمد ٌاسر عبدهللا ابراهٌم 1534 18

  محمد ٌاسر محمد عبدالعظٌم 1535 19

  محمد ٌحٌى مهدى عبدالعظٌم فرج 1544 21

  محمد ٌوسف صالح ٌوسف على 1541 21

  ٌوسف ٌسن ٌوسفمحمد  1541 22

  محمدى صبرى محمدى الدمرداش حسن 1541 23

  محمود ابراهٌم عبد المعطى ابراهٌم 1540 24

  محمود احمد عبدالعاطً الفقً 1541 25

  محمود احمد عبدالفتاح محمد 1542 26

  محمود احمد محمد السٌد شلش 1543 27

  محمود احمد محمد العربى السٌد نبوى 1544 28

  محمود اسامة عبدالعاطى محمد خلٌفة 1545 29

  محمود اسامة محمود السٌد الشٌن 1554 31

  محمود اسامه محمد محمود محمد العطار 1551 31

  محمود اسالم محمود رشاد شمس 1551 32

  محمود اسماعٌل محمد اسماعٌل دوام 1551 33

  محمود اشرف احمد اسماعٌل 1550 34

  فاروق محمدمحمود اشرف  1551 35

  محمود السٌد احمد العادلً 1552 36

  محمود السٌد حسنى محمود 1553 37

  محمود السٌد خضٌري ابو والى محرم 1554 38

  محمود السٌد كامل السٌد الطنطاوي 1555 39

  محمود الشحات سالمة احمد 1444 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 المسجل                      ش. ط         التجنٌد   

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  ى سعدهمحمود الطوخى عبدالسمٌع الطوخ 1441 1

  محمود امٌر عبدالرازق مصطفى 1441 2

  محمود انور محمود سالمه 1441 3

  محمود بحٌرى محمدى بحٌرى 1440 4

  محمود تامر جمال دنٌبه 1441 5

  محمود جمال صالح عبداللطٌف محمد 1442 6

  محمود جمال محمد عبدالرحمن 1443 7

  محمود حسام محمود الزول 1444 8

  حمود حسن حسان محمدم 1445 9

  محمود حسن محمود عبدالرحمن سلطان 1414 11

  محمود حمدى ابراهٌم ٌوسف شعبان  1411 11

  محمود حنفى عبدالوهاب محمود 1411 12

  محمود خالد محمد السٌد علٌوه 1411 13

  محمود رضا عبدالنبى عبدالبارى 1410 14

  ويمحمود رفٌق محمد ابراهٌم الشرقا 1411 15

  محمود رمضان محمد على محمد مرسى 1412 16

  محمود زكى عبدالقادر احمد الشربٌنى  1413 17

  محمود سامً السعٌد قاسم 1414 18

  محمود سامى عبدالفتاح محمود الخلفى 1415 19

  محمود سعٌد فؤاد ابوجرٌش 1414 21

  محمود سعٌد متولى السرسى 1411 21

  رمضان السٌد عبدالفتاحمحمود سالمه  1411 22

  محمود سمٌر احمد احمد شحاته 1411 23

  محمود سٌد صابر سٌد هٌكل 1410 24

  محمود سٌد محمد لطفى 1411 25

  محمود شحاته محمد البكري 1412 26

  محمود شرٌف محمد على اسماعٌل 1413 27

  محمود صابر عبدالفتاح ابراهٌم 1414 28

  حمد محمد فرجمحمود صبحى ا 1415 29

  محمود صالح فرٌد ابراهٌم على 1414 31

  محمود طارق عبدالفتاح محمد بركات 1411 31

  محمود عبدالحلٌم احمد احمد عبده 1411 32

  محمود عبدالحمٌد ابراهٌم محمد السٌسى 1411 33

  محمود عبدالحمٌد مهدى عبدالحمٌد 1410 34

  محمود عبدالرازق عادل احمد 1411 35

  محمود عبدالعزٌز صبحى شومان 1412 36

  محمود عبدالعزٌز عبدالهادي عبدالعزٌز ٌوسف 1413 37

  محمود عبدالعظٌم محمود احمد بدوى 1414 38

  محمود عبداللطٌف عبدالمغنى السٌد 1415 39

  محمود عبدالمعبود محمود عفٌفى 1404 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 التجنٌد        المسجل                      ش. ط    

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  ى عبدالوهاب دٌابمحمود عبدالنب 1401 1

  محمود عطٌه محمود احمد محمود 1401 2

  محمود عالء الدٌن محمود احمد عالم 1401 3

  محمود فتحى عدلى سلٌمان 1400 4

  محمود فرج سالم عبدالحمٌد غنٌم 1401 5

  محمود كرم احمد العربى محمود سالم 1402 6

  محمود مجدى عبدالعزٌز احمد سلٌمان 1403 7

  محمود محسن عبدالحمٌد جمعه مقداد 1404 8

  محمود محمد اسماعٌل محمد االبٌض 1405 9

  محمود محمد حسن سعد سراج الدٌن 1414 11

  محمود محمد حسن محمد خاطر 1411 11

  محمود محمد صبحى عطٌه بركات 1411 12

  محمود محمد عبدالحلٌم فرغلى 1411 13

  اريمحمود محمد محمد البند 1410 14

  محمود محمد محمود على عبدالعزٌز 1411 15

  محمود محمد موسى محمد موسى 1412 16

  محمود مختار عبدالسمٌع على الشناوى 1413 17

  محمود مسعد ابو النجا عبدالجلٌل 1414 18

  محمود مصطفى عبدالرحمن احمد 1415 19

  محمود نصر علٌوه عامر محمد 1424 21

  انً عرابً دٌابمحمود ه 1421 21

  محمود هشام محمد السٌد 1421 22

  محمود همام حجاج خٌرى  1421 23

  محمود وفقى عطٌه محمود 1420 24

  محمود ولٌد السٌد سالم محمد 1421 25

  محمود ٌسرى الصفى عبدالرازق 1422 26

  محمود ٌسرى محمود محمد سبٌله 1423 27

  ز محمدمحمود ٌسن محمد عبدالعزٌ 1424 28

  محٌى وائل محٌى محمود 1425 29

  مختار عفٌفى مختار عفٌفى مصطفى  1434 31

  مختار محمد مختار عبدالفتاح احمد شراده 1431 31

  مختار محمود مختار محروس 1431 32

  مروان طارق محمود عبدالمجٌد ابوكٌله 1431 33

  مروان محمد محمد عطٌه 1430 34

  د محمد محمد السٌد احمدمروان محم 1431 35

  مروان محمد نجٌب عبدالظاهر غنٌمى 1432 36

  مصطفى احمد ابراهٌم عبدالمجٌد سالم 1433 37

  مصطفى احمد اسماعٌل علً 1434 38

  مصطفى احمد السٌد حسٌن مسعود 1435 39

  مصطفى احمد عبدهللا محمد 1444 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 التجنٌد        المسجل                        ش. ط  

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 
 
                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  محمد عسكرمصطفى احمد  1441 1

  مصطفى اسامة عبدالعزٌز محمد حسٌن 1441 2

  مصطفى اسامة عبدهللا احمد عفٌفى  1441 3

  مصطفى السٌد مصطفى حبٌشى احمد 1440 4

  مصطفى  اٌمن  محمد شوقى فتح الباب 1441 5

  مصطفى جمٌل محمد محمد الصٌفى 1442 6

  مصطفى حاتم صالح صالح فرماوي 1443 7

  صطفى حجازى احمد محمدم 1444 8

  مصطفى حجازى محمد الطوخى 1445 9

  مصطفً حسٌن عبدالغنً خطاب 1454 11

  مصطفى خالد سعٌد عبدالرحمن 1451 11

  مصطفى خالد عبدالفتاح على حجازى 1451 12

  مصطفى رضا صالح احمد  1451 13

  مصطفى رضا منٌر عبدالخالق 1450 14

  لى محمد عبداللطٌفمصطفى سعد مدبو 1451 15

  مصطفى سعٌد محمد احمد عمارة 1452 16

  مصطفى سمٌر طه العرضى 1453 17

  مصطفى سمٌر محمد الشحات عبدالحافظ 1454 18

  مصطفى شرٌف عبدالمنعم عبدالمجٌد 1455 19

  مصطفى شعبان احمد محمد االشرم 1144 21

  مصطفى شعبان مصطفى السٌد 1141 21

  فى صابر ابراهٌم الدسوقىمصط 1141 22

  مصطفى طارق عبدالمحسن محمود 1141 23

  مصطفى عبدالجواد حشاد عبدالرحٌم 1140 24

  مصطفى عبدالحلٌم عبدالفتاح عبدالحلٌم 1141 25

  مصطفى عبدالحمٌد محمد ابراهٌم جمعه 1142 26

  مصطفى عبدالعزٌز حامد عبدالعزٌز بركات 1143 27

  بدهللا فرج عبدهللا سٌداحمدمصطفى ع 1144 28

  مصطفى عبدالملك عبدالمقصود محمد فؤاد 1145 29

  مصطفى عراقى محمود عراقى القرم 1114 31

  مصطفى عصام عٌد احمد قرطام 1111 31

  مصطفى عصام محمود محمود حمٌدة 1111 32

  مصطفً عطٌة جمعة عبدالسالم 1111 33

  صطفىمصطفى عالء احمد محمد م 1110 34

  مصطفى على عبداللطٌف سعٌد 1111 35

  مصطفى عماد عبدالفتاح عبدالحمٌد الجندى 1112 36

  مصطفى فرج هللا عٌد منصور 1113 37

  مصطفى فؤاد على على 1114 38

  مصطفً قندٌل عبدالحلٌم محمود عرٌش 1115 39

  مصطفى كامل عبدهللا ٌوسف 1114 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

       ورئٌس عام االمتحانات              لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  مصطفى محمد السٌد محمد الدكرورى 1111 1

  مصطفى محمد حسن على 1111 2

  مصطفى محمد رأفت ابراهٌم محروس 1111 3

  مصطفى محمد سٌد زكى 1110 4

  مصطفى محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 1111 5

  مصطفى محمد عبدهللا عراقى البسٌونى 1112 6

  مصطفى محمد عٌد عزٌز ابراهٌم 1113 7

  مصطفى محمد محمد محمود منتصر 1114 8

  مصطفى محمد مصطفى عبدالمؤمن  1115 9

  مصطفى محمود احمد محمود عطٌة 1114 11

  مصطفى محمود عبدالموجود عزب عبدالبارى 1111 11

  مصطفى محمود فؤاد ابراهٌم القراٌلى 1111 12

  مصطفى محمود محمد صالح محمد عبدالوهاب 1111 13

  مصطفى مصٌلحى محمد مصٌلحى 1110 14

  مصطفى هٌثم مصطفى عبدالفتاح اسماعٌل 1111 15

  مصطفى ولٌد سٌد جوٌد 1112 16

  مصطفى ولٌد عبدالرسول فرج 1113 17

  مصطفً ٌاسر جمعه عبدالشافى جمعه 1114 18

  مصطفى ٌاسر حسٌن قاسم امٌن 1115 19

  مصطفى ٌاسر مصطفى السٌد حسانٌن 1104 21

  معاذ ابراهٌم عبدالمجٌد عبد الحلٌم 1101 21

  معاذ اوسامة فتحى ٌوسف 1101 22

  معاذ سعد الدٌن محمد احمد مصطفى 1101 23

  معاذ عبدالرحمن عبدالحكٌم عبده 1100 24

  معاذ عالء الدٌن السٌد احمد ربٌع 1101 25

  معاذ عمادالدٌن عبدهللا ابوالعنٌن 1102 26

  محمد عبدالملك مكى ابراهٌممعاذ  1103 27

  ممدوح سالمه ممدوح سالمه ابوعامر 1104 28

  مهاب احمد نبٌل عمرو 1105 29

  مهاب اشرف عبدالعزٌز محمد حسٌن 1114 31

  مهاب عماد الدٌن انور ابراهٌم حسان 1111 31

  مهاب محمد جمال محمد خٌر الدٌن 1111 32

  دمهاب محمد زكرٌا محمد احم 1111 33

  مهدي محمد مهدي الطاهر 1110 34

  مهند اشرف عبدالودود عبدالرسول 1111 35

  مهند مجدى عبدالمنعم ابراهٌم 1112 36

  مهند مجدى فتحى امام 1113 37

  مهند محمد السٌد عبدالعزٌز حسن 1114 38

  موسى محمد موسى السٌد موسى 1115 39

  مؤمن اسامة عادل ٌاسٌن 1124 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 متحانات                   ورئٌس عام اال لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  ــــــماالســـ رقم الجلوس  م

  مؤمن ربٌع حافظ عٌسى 1121 1

  مؤمن رضا عبدالمؤمن غالى 1121 2

  مؤمن ضاحى احمد محمد نصار 1121 3

  مؤمن محمد نبٌل احمد 1120 4

  مؤمن مصطفى فرج اسماعٌل 1121 5

  نادر ابو العال محمود ابو العال 1122 6

  نادر عبدالفتاح عبدالحمٌد حسن متولً 1123 7

  نبٌل عبدالعزٌز نبٌل عبدالعزٌز 1124 8

  ندٌم مدحت همام حماد 1125 9

  نور الدٌن اٌهاب عبدالمرضى عبدالحمٌد 1134 11

  نور الدٌن على نور الدٌن محمود 1131 11

  نور طارق محمد عٌد 1131 12

  نورالدٌن طاهر ابراهٌم الدسوقى 1131 13

  هادي زاٌد الهادى  سلطان 1130 14

  هانى شرف الدٌن عبدالعزٌز شرف الدٌن 1131 15

  هشام عباس عبدالمجٌد عباس 1132 16

  هٌثم محمود السٌد محمود الزهوى 1133 17

  ولٌد محمد غرٌب محمد فرج 1134 18

  ٌحى خالد عبدالوهاب مغربى 1135 19

  ٌحٌى بٌومً ابو العنٌن بٌومً 1144 21

  ر عبدالجوادٌحٌى محمد عبدالظاه 1141 21

  ٌس خالد محمد السٌد 1141 22

  ٌوسف ابراهٌم اسماعٌل عوض هللا نصر 1141 23

  ٌوسف ابراهٌم حسن مارٌة 1140 24

  ٌوسف ابراهٌم شحات ابراهٌم ملطى 1141 25

  ٌوسف احمد ابو السعود فؤاد 1142 26

  ٌوسف احمد السٌد البدوى الوكٌل  1143 27

  حسب النبى محمدٌوسف احمد  1144 28

  ٌوسف احمد صالح السٌد 1145 29

  ٌوسف احمد فهٌم فرج 1154 31

  ٌوسف احمد محمد سوٌفى 1151 31

  ٌوسف احمد محمد صبرى محمود 1151 32

  ٌوسف احمد محمد غنٌم محمد 1151 33

  ٌوسف احمد محمود عبدالحافظ 1150 34

  ٌوسف احمد محى الدٌن محمد ابراهٌم 1151 35

  ٌوسف اسامة عبدالحكٌم صادق 1152 36

  ٌوسف اسامه عبدالعظٌم حافظ عٌد 1153 37

  ٌوسف اسامه محمد رفعت محمد الصادق 1154 38

  ٌوسف اشرف محمد السٌد هادى 1155 39

  ٌوسف اشرف ٌوسف وهبه 1144 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 
 
                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                   م والطالبشئون التعلٌ 

 )  مستجدون  (  االولىكشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة 

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  ٌوسف اٌمن عبدالعلٌم ابراهٌم ابراهٌم 1141 1

  ٌوسف اٌهاب احمد فاروق محمود النحاس 1141 2

  ٌوسف اٌهاب حلمى محمد رشاد 1141 3

  ٌوسف جمعه محمد احمد 1140 4

  ٌوسف حاتم كمال عبدالعلٌم 1141 5

  ٌوسف حجاج اٌوب كامل 1142 6

  ٌوسف حسن رزق محروس مصطفى 1143 7

  ٌوسف خالد السٌد محمد برقوقى 1144 8

  عادل احمد ٌوسف خالد 1145 9

  ٌوسف خالد عفٌفى محمد 1114 11

  ٌوسف خالد لطفً محمد محمد علً 1111 11

  ٌوسف رضا جمال عبدالرحمن خالد 1111 12

  ٌوسف رضا عبدالعزٌز ابراهٌم 1111 13

  ٌوسف رضا مهدى سالم 1110 14

  ٌوسف سامح سند عٌد سند 1111 15

  دٌوسف سامً الشحات ابراهٌم احم 1112 16

  ٌوسف سعٌد محمد عبدالهادى 1113 17

  ٌوسف سمٌر عبدالوهاب خلٌل  1114 18

  ٌوسف سٌد فتحى على بحٌرى 1115 19

  ٌوسف شرٌف السٌد احمد  1114 21

  ٌوسف شعبان علً عفٌفً 1111 21

  ٌوسف صالح عبدالحمٌد علً 1111 22

  ٌوسف طارق علً محمد حسن 1111 23

  فتحً  عصر ٌوسف طاهر 1110 24

  ٌوسف طه حسٌن محمد عامر 1111 25

  ٌوسف عادل انور عبدالعظٌم ابوضوه 1112 26

  ٌوسف عبدالبدٌع عبدالبدٌع حسن هدهود 1113 27

  ٌوسف عبدالحمٌد حمدى عبدالحمٌد قشٌشه 1114 28

  ٌوسف عبدالفتاح عزب احمد 1115 29

  ٌوسف عبدالناصر عبدالرحمن ٌوسف 1114 31

  ٌوسف عصام عبدالرحمن عبدالعلٌم 1111 31

  ٌوسف عصام كمال سٌد 1111 32

  ٌوسف عصام ٌوسف بدوى 1111 33

  ٌوسف عالء عبدالرازق محمد ٌوسف زاهً 1110 34

  ٌوسف على محمد مصطفى 1111 35

  ٌوسف عماد فتحى سٌد احمد مسلم 1112 36

  ٌوسف عماد محمد عبدالرحمن الزرٌدي 1113 37

  ٌوسف ماهر بركات محمود ابراهٌم 1114 38

  ٌوسف مجدى فهمى عبدالرحمن 1115 39

  ٌوسف محمد ابراهٌم محمد الهادى عبدالحلٌم 1104 41

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 ورئٌس عام االمتحانات                    لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             



 

                                                                                                                             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
                   شئون التعلٌم والطالب 

 )  مستجدون  (  االولىٌن بالفرقة كشف أرقام الجلوس وأسماء الطالب المقٌد

   2222/2223 فى العام الجامعى
 ومقرر علٌهم دخول امتحانات دور ٌناٌر وماٌو 

 مالحظات  االســـــــــم رقم الجلوس  م

  ٌوسف محمد احمد امام كساب 1101 1

  ٌوسف محمد حسٌن محمود 1101 2

  ٌوسف محمد رمضان بٌومى محمد 1101 3

  محمد رمضان محمدٌوسف  1100 4

  ٌوسف محمد سلٌمان ابراهٌم 1101 5

  ٌوسف محمد صالح الدٌن قمر الشٌمى 1102 6

  ٌوسف محمد عبدالحمٌد الزحالن 1103 7

  ٌوسف محمد عبدالعزٌز عبدالفتاح منتصر 1104 8

  ٌوسف محمد عبداللطٌف عبدالفتاح عوٌس 1105 9

  ٌوسف محمد فتحى محمد عقده 1114 11

  ٌوسف محمد كمال محمد 1111 11

  ٌوسف محمد محمد احمد 1111 12

  ٌوسف محمد محمد عبدالمنعم 1111 13

  ٌوسف محمد وائل رمضان محمد محمد 1110 14

  ٌوسف محمود توفٌق السٌد احمد 1111 15

  ٌوسف محمود صالح محمود 1112 16

  ٌوسف محمود مصطفى محمود مصطفى 1113 17

  مدحت سالم السٌدٌوسف  1114 18

  ٌوسف مسعد محمد السٌد سعٌد 1115 19

  ٌوسف ممدوح احمد السٌد عامر 1124 21

  ٌوسف مورٌس ابراهٌم عطٌه 1121 21

  ٌوسف ناجى عبدالمعبود صالح 1121 22

  ٌوسف ناصر اسماعٌل حسٌن جبر 1121 23

  ٌوسف ناصر ٌوسف احمد احمد 1120 24

  غنٌمٌوسف ناهض محمد  1121 25

  ٌوسف نبٌل السٌد سالم 1122 26

  ٌوسف هانى شعبان سلٌمان 1123 27

  ٌوسف هانى مسعود عبدالحلٌم 1124 28

  ٌوسف هشام جوده محمد حسٌن 1125 29

  ٌوسف وائل حمدي عبدالعزٌز احمد عبدالقادر 1134 31

  ٌوسف وائل عبدالحكٌم احمد صالح 1131 31

  لٌم عبدالفتاحٌوسف وائل عبدالع 1131 32

  ٌوسف وصال عبدالمعبود على الفخرانى  1131 33

  ٌوسف ولٌد سعد حسٌن 1130 34

  ٌوسف ٌاسر محمد نصر الدٌن 1131 35

  ٌوسف تامر محمد المصلحى 1132 36

  مهاب محمد محمد عبد المجٌد 1133 37

  محمد هانى جودة حمزة عبد الغفار 1134 38

  ولى محمد محمود مت 1135 39

 ٌعتمد                            
 عمٌد الكلٌة           وكٌل الكلٌة                                 ش. ط         التجنٌد        المسجل                 

 رئٌس عام االمتحانات                   و لشئون التعلٌم والطالب                                                                          
 

 ) أ.د/ اسامه صالح فؤاد (            (  احمد المغاورى مروان أ.د/   )                                                             
 


