
1 

   

 (1)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
 مايودور   مصريين()رياضة مدرسية  

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  ابراهٌم احمد ابراهٌم عبدالقادر 4001 1
 

قاعة تدريس 
 الدور االول (606كود)

 

 دعبسابراهٌم احمد محمد حسنى  4002 2

 ابراهٌم اسماعٌل السٌد على 4003 3

 ابراهٌم خٌرى محمد ابراهٌم 4004 4

 إبراهٌم علً ابراهٌم علً 4005 5

 الغى 4006 6

 ظالم احمد اشرف السٌد سالم 4007 7

 احمد بٌومى عبد السالم محمد 4008 8

 احمد جمال حسن زٌنهم 4009 9

 احمد حسن سالم محمد عاشور 4010 10

 احمد حمدى عبدالمنعم احمد 4011 11

 احمد حمدي محمود مصطفً 4012 12

 احمد خالد سلٌمان الحماقً 4013 13

 د المنعم محمداحمد سمٌر عب 4014 14

 احمد عبدالصمد عبدالفتاح عبدالصمد 4015 15

 على احمد علً صالح محمد 4016 16

 حمادأحمد رمضان محمد حسن  4017 17

 احمد محمد حسانين الطوخي 4018 18

 احمد محمد رضا عبد الجواد محمد  4019 19

 احمد محمد عبد الرؤوف عبد الوهاب 4020 20
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 (2)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
  مايويين  دور )رياضة مدرسية (مصر  

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  احمد محمد عبدهللا منتصر 4021 1
 

قاعة تدريس 
 الدور االول (601كود)

 
 

 اسالم السٌد ملٌجً امام 4022 2

 اسالم اٌهاب محمد متولى  4023 3

 إسالم محمد عبدالداٌم السٌد 4024 4

 غنام السٌد فهر السٌد احمد 4025 5

 اء الدٌن مدحت فرج محمدبه 4026 6

 حازم منصور عطٌه بٌومً شرف الدٌن 4027 7

 حسن ماهر حسن عبد الحمٌد 4028 8

 حسٌن سعٌد محمد محمد 4029 9

 حسٌن عاطف حسٌن علً  4030 10

 خالد عماد ربٌع محمد 4031 11

 رمضان نبٌل عٌد الفتاح عبد المجٌد 4032 12

 سعد محمد سعد عواد 4033 13

 سعٌد مدحت علً محمد 4034 14

 سٌف الدٌن طارق ابراهٌم 4035 15

 طارق عوٌضه متولً محمود متولً 4036 16

 عبدهللا محمد سوٌلمطه محمد  4037 17

 عبد الرحمن احمد محمد ابراهٌم 4038 18

 عبد العظٌم عبد هللاالشاذلى  عبد العظٌم  4039 19

 بد المنعم محمدعبد المنعم محمود ع 4040 20
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 (3)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
  مايو)رياضة مدرسية (مصريين  دور  

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  ي محمد عبد الوهاب رجب عبد  4041 1
 

 (3لجنة رقم )
 660كود  6مدرج 

 الدور االول

 السٌد بدوي عبدالرحمن احمد 4042 2

 عبدالرحمن جمال محمد محمد المصري 4043 3

 لحلٌمسٌد أحمد عبدا دعبدالرحمن محم   4044 4

 عبدالرحمن هشام ابراهٌم محمد 4045 5

 عبدهللا حجاج محمود حلمً عٌسً  4046 6

 عبدهللا نور الدٌن محمد طة  4047 7

 عبدالمنعم  علً محمد عبدالمنعم  4048 8

 عزت حمادة عزت عفٌفً 4049 9

 علً سامح جوده عبدالحمٌد 4050 10

 فقًعماد محمد كرمانً السٌد ال 4051 11

 عمر أشرف عمر ابراهٌم 4052 12

 عمر عبد الشافً سلٌمان عبد الشافً 4053 13

 فتحً احمد فتحً علً 4054 14

 فتحً ٌوسف فتحً ٌوسف 4055 15

 فوزي اشرف فوزي محمود ابوسنه 4056 16

 فؤاد مصٌلحً عبدالعزٌز مصٌلحً 4057 17

 محمد ابراهٌم رٌاض ابو سرٌع فرج  4058 18

 محمد احمد السٌد عفٌفً 4059 19

 محمد احمد محمد الطوخى 4060 20

  محمد الحسٌنً محمد منتصر  4061 21

  محمد أبوزٌد فكري مصلحً  4062 22

  صقرعبدالتواب محمد حامد محمود  4063 23

  محمد عبدالعظيممحمد حمادة  4064 24

  محمد خالد الحسٌنً ابراهٌم 4065 25

  حمد سعد عبد العزٌز حسٌنم 4066 26

  محمد صالح كمال عبدالعزٌز 4067 27

  محمد عادل فوزي عبد الغنً 4068 28
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 (4)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة ماء اوأس أرقام الجلوس كشف 
 مايو)رياضة مدرسية (مصريين  دور  

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  امام ٌدمحمد مدحت محمد رش 4069 1
 

 (4لجنة رقم )
 660كود  6مدرج 

 
 الدور االول

 محمد هانً فتحً السٌد  4070 2

 احمد عبده مجاهد محمود 4071 3

 محمود احمد محمود احمد 4072 4

 محمود جالل محمد محمد 4073 5

 محمود جمال السٌد غرٌب عبد الرحمن 4074 6

 نً ً محمود حسنً عبدالفتاح حس 4075 7

 بحٌري محمود رفعت بحٌري اسماعٌل  4076 8

 محمود عبدالمحسن ابراهٌم االكشر 4077 9

 ماد محمد مغازيمحمود ع 4078 10

 محمود علً سعد علً  4079 11

 محمود دسوقً محمود دسوقً 4080 12
 محمود محمد عبد المنعم محمد 4081 13
 عوٌس محمود محمد عبدالرحمن علً 4082 14
 محمود محً مجاور عبدالسالم عمر 4083 15
 محً الدٌن رضا سلٌمان احمد 4084 16
 ابراهٌم مصطفى اٌمن شوقً 4085 17
 مصطفى رضا محمد مزٌد 4086 18
 مصطفىمصطفى محمود الملٌجً احمد  4087 19
 مصطفى مسعد جمعة عبد الخالق 4088 20
  مصطفً جمال محمود صادق 4089 21

  مصطفً رفعت شفٌق محمد  4090 22

  مصطفى عبدهللا عبدالجلٌل عبدهللا 4091 23

  وطالبمصطفً سامح احمد احمد أب 4092 24

  الشندىمنصور مصطفً منصور  4093 25

  مٌنا سعٌد سلٌمان عبد السٌد حنا 4094 26

  ٌوسف أحمد محمد الحدٌدي  4095 27
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 (5)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
 ن لالعادة وباقون من الخارجباقو مصريين     مايو)رياضة مدرسية (  دور  

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

 سمٌر ٌاسر حمدٌن محمد عماره 4120 1
 
 

 (5لجنة رقم )
 660كود  6مدرج 

 الدور االول

 عبدالرحمن هشام عبدالرحمن ابو العالمٌن 4122 2

 عبدالسالم سمٌر عبدالسالم 4123 3

 عصام الدٌن جمال محمد مهدى 4124 4

 اضل طارق فاضلف 4125 5

 محمد احمد السٌد احمد 4126 6

 محمد احمد حسن على 4127 7

 محمد احمد عبد الصادق امام ابراهٌم 4128 8

 محمد اشرف محمد المهدى 4129 9

 محمد تامر محمد اسماعٌل الجزار 4130 10

 محمد صالح عبد الغنى سلٌمان       4131 11

 من عفٌفىمحمد عادل عبد الرح 4132 12

 محمد عصام محمد عبد العظٌم         4134 13

 محمد محمدي حامد محمد 4135 14

 محمود احمد محمد احمد الشافعى 4136 15

 محمود السٌد دسوقى احمد 4137 16

 محمود خالد محمد عبدالوهاب 4138 17

 مصطفى السٌد لبٌب السٌد جالل 4139 18

  كاشةمصطفى محمد سعد ع 4140 19

 مهاب انور حسن حسن مرسى 4141 20

  مهاب خالد محمد رشاد 4142 21

  نادر سالمه خٌري حسٌن 4143 22

  هشام محمد احمد عبدالعزٌز الدابً 4144 23

24    

25    

26 4147 
 باقون من الخارج - احمد سمٌر عبد المحسن

 

27 4148 
 باقون من الخارج - محمود سعد احمد محمد
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28 4149 
 باقون من الخارج - محمود عنتر محمد

 

29 4150 
 باقون من الخارج - مصطفى نشات فؤاد كورانى

 

 
 
 

 

 (22)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى   الرابعةقٌدٌن بالفرقة لطالب الموأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
       مايودور   وافدين )رياضة مدرسية ( 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  احمد عبد هللا عٌسى العصفور 4570 1
 

 (00لجنة رقم )
 (664) صالة تدريب 

 االول الدور 

  عبد الرحمن نهار مخلد المٌمونى 4571 2
 عبد العزٌز حسٌن عبد المحسن عبد الرضا 4572 3
 عوٌد سلٌمان عوٌد عبكً الظفٌري 4573 4
 نواف فالح خصوى ضاوى الدٌحانى  4574 5

   

 باقون لالعادة                                   

 

 -خالد عبد هللا خالد المطٌرى 4580 1
 -غٌر مكتمل(سعد احمد سعد بانى سعد العدوانى) 4581 2
 عبدهللا عقاب حماد العتٌبى 4582 3
 عمر عبدهللا عمر فواز ناجع المطٌرى 4583 4
 عمر ناصر فهد المطٌرى 4584 5
 مبارك فالح حمود مفرح العازمى 4585 6
 -محمود عٌسى محمود احمد ربٌع دروٌش 4586 7
 -مرزوق مبارك عٌد مبارك العازمى 4587 8
رسمان منصور نصار )غٌر منصورناصر   4588 9

 -مكتمل(
 ٌوسف صبحى فرحان عوض 4589 10
 باقون من الخارج                                
 

  سالم محمد بانى البانى  4590 1
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 (41)جلنة                                             

  
 رٌاضٌةكلٌة التربٌة ال

                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
 مايو(مصريين  دور  ادارة رياضية) 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

1 4175 
    صالح ابراهٌم الناصر عبد ابراهٌم

  احمد رضا عزب سوٌلم بدوي 4176 2
 

قاعة  (41لجنة رقم )
الدور  (306) تدريس 

       الثالث

3 4177 
 رضوان اهٌمراحمد سعٌد عبد الحكٌم اب

 احمد عبد الحمٌد ابراهٌم محمود 4178 4

 احمد فتوح فتوح سلٌمان وهبه 4179 5

 احمد لطفى محمد ٌونس 4180 6

 احمد محمد توفٌق صدقً 4181 7

 احمد محمد شوقً ابو نوار 4182 8

 احمد محمد محمد عبدالوهاب حشٌش 4183 9

 احمد محمود مصطفً عبد القادر  4184 10

 اسامة حسٌن مصطفى متولى  4185 11

 اسماعٌل انور ابراهٌم الدسوقً  4186 12

 اسماعٌل محمد عبدهللا مصطفى الكحٌلً  4187 13

 د عبد الواحداسالم عادل محم 4188 14

 يتياماسالم سيد احمد ال 4189 15

 سعد سعٌد بحٌريامٌر  4190 16

 نورالدٌن اٌهاب عماد الدٌن لطفً صالح  4191 17

 حاتم ابراهٌم فرج سعٌد  4192 18

 حسام محمد الشحات عواد 4193 19

 حسن ابراهٌم محمد حسن 4194 20
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 (42)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
  مايو(مصريين  دور ادارة رياضية) 

 مالحظات االسم سرقم الجلو م

1 4195 
  حسٌن السٌد عبد الحلٌم عبد التواب 

2 4196 
  خالد اسماعٌل حسن اسماعٌل

3 4197 
  خالد محمد عبد الفتاح عبد العزٌز

4 4198 
  خالد محمد عبدالخالق رضوان

5 4199 
  جاد سمٌر أحمد محمد احمد

  رمضان سلٌمان بٌومً سلٌمان 4200 6
 

 قاعة (40لجنة رقم )
الدور (  301) تدريس

     الثالث      

 زٌاد أمٌن صبحً عبدالمجٌد السٌد 4201 7

 صابر محمود صابر محمد  4202 8

 صالح عماد الدٌن صالح محمد 4203 9

 شوشانطارق إمام بٌومً  4204 10

 عبدالرحمن عبدهللا ابراهٌم فرماوي 4205 11

 عبدالرحمن عصام عنتر ابراهٌم 4206 12

  عبدالرحمن طاهر سامً عبدالرحمن 4207 13

 عبدالرحمن محمد عاصم محمد 4208 14

 اسماعٌل عبدالرحمن محمد لبٌب 4209 15

 عبدالرحمن مصطفً عبدهللا محمد 4210 16

 الشعراوي عبدالمحسن محمود عبدالمحسن  4211 17

 عبوده عزٌز حلٌم معوض 4212 18

 ن سلٌمانعمر عاطف عبدالمحس 4213 19

 منصور عمرو على عبدالفتاح احمد 4214 20
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 (43)جلنة                                             

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200مستجدون ( فى العام الجامعى  ) الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
  مايو(مصريين  دور ادارة رياضية) 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  السٌد عمرو محمد السٌد عفٌفً 4215 1
 

(مدرج 43لجنة رقم )
 360(كود رقم 0)

 الدور الثالث           

 على بدر على احمد 4216 2

 كمال العربً كمال رضوان 4217 3

 كرٌم اٌهاب فرج عبده 4218 4

 هاشم كرٌم بالل عفٌفً عبد العال 4219 5

 محمد احمد محفوظ عبد الحق 4220 6
 محمد احمد محمد على احمد 4221 7
 محمد اسامه صبحى بديوي شلبي 4222 8
 السٌد أحمد حجازى محمد أشرف 4223 9

 محمد اشرف عبدالغنً امام  4224 10

 احمد ف محمود السٌدمحمد اشر 4225 11

 محمد اٌمن احمد السٌد سالم 4226 12

 محمد اٌمن المحمدى محمد عودة 4227 13

 محمود محمد انور فهمً حامد 4228 14

 محمد جمال محمد أحمد أحمد مسلم  4229 15

 محمد حاتم شوقً عباس 4230 16

 محمد حسٌن السٌد حسٌن  4231 17

 ٌن محمدمحمد حلمً حسان 4232 18

  محمد خالد سٌد الفنجرى 4233 19

    محمد سعد عبد العظٌم السٌد  4234 20

 محمد سمٌر محمود عبده حسنٌن 4235 21

 محمد سٌد عبدالخالق حفنى جادو 4236 22

 محمد صبري إبراىيم فوده 4237 23
 محمد طارق إسماعيل محمود 4238 24

 ٌونس محمد عبدالحمٌد احمد عامر 4239 25
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 محمد عبدالحمٌد حامد عبدالحمٌد 4240 26

 محمد عبدالرحمن نبهان هاشم 4241 27

 الدسوقً محمد فهمً حسٌن محمد 4242 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (44)جلنة                                             

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        بشئون التعلٌم والطال

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
  مايو(مصريين  دور ادارة رياضية) 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  عبد الوهاب عفٌفى مسعد محمد  4243 1
 محمد مسعود شفٌق خمٌس 4244 2

غٌر مكتمل جمباز فنً محمد ٌاسر ابراهٌم علً  4245 3
  2ف 2س

 محمود احمد السٌد علً الشربٌنً 4246 4
 محمود جمال ٌوسف علً متولً 4247 5

 محمود رفعت عبدهللا عبدربه 4248 6

 محمود سيد احمد سيد 4249 7

 محمود شرٌف فاروق محمد 4250 8

  محمود صالح عبد الحلٌم ٌونس   4251 9

  محمود عادل سٌد احمد  4252 10
 

 (44لجنة رقم )
(كود رقم 0مدرج )

 الدور الثالث       360
 

 محمود عصام محمد عبد الفتاح 4253 11

  محمود علً محمد شرٌف 4254 12

 عزوز نصر كمال حسانينمحمود  4255 13

 محمود عبدالعال قاسم عبدالعال 4256 14
 الحمٌد حسنمحمود ولٌد عبد 4257 15

 
 مصطفى أمين حسن عبدالرحمن نصار 4258 16

 مصطفى عالء جالل عبد الرحمن 4259 17
 مصطفً سعٌد محمدعبد الشافى الشربٌنى 4260 18
 مصطفى هشام عبد اللطٌف محمد السٌد 4261 19
 خلٌل مصطفً رفعت شبل عبدالسمٌع 4262 20
 مصطفً عواد عبدالعزٌز احمد 4263 21
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 عطٌةمصطفً محمد صالح احمد 4264 22
 معاذ فارس عبد الحمٌد محمود 4265 23
 مٌنا لبٌب بدوى جرجس 4266 24
 ناصر عٌد السٌد عبد العزٌز 4267 25
 ندٌم موسى "محمد لطفى" شرٌف 4268 26
 عٌسىهانً محمد هشام اسماعٌل  4269 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (45)جلنة                                            

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
  باقون لالعادة وباقون من الخارج مايو)ادارة رياضية(مصريين  دور  

 مالحظات االسم الجلوسرقم  م

  -ابراىيم عطوه عمى ابراىيم 4295 1
  -ابراىيم محمد طو احمد األعرج 4296 2

 
 (45لجنة رقم )

(كود رقم 0مدرج )
 الدور الثالث       360

            -احمد متولى احمد سميمان    4297 3
 - احمد محمد جودة الطوخى 4298 4
 -يدحمد محمد السيد ابوز ا 4299 5
 -اسالم احمد محمد كمال   4301 6
 -حاتم محمد عمى محمد بدوى 4302 7
 -حسن ياسر محمد حسن 4303 8
 -عبد اهلل ماىر مفرح حسن 4304 9

 -كريم محمد ابراىيم توفيق 4305 10
 محمد ابراىيم محمد سيد احمد 4306 11
          -محمد احمد عبد العال السيد    4307 12
 -محمد احمد محمد عمى احمد 4308 13
 -محمد عادل مصطفى عبد الرحمن 4309 14
 -محمد محمد عبد الحميد السيد 4310 15

 (ٌوقف قٌده) محمد محمد عبد المنصف 4311 16

 -محمد محمود عواد محمد عواد 4312 17
 محمود خالد محمد عبد الحميم رمضان 4313 18

 )عمد حركة الفرقة الثالثة  ابراىيممحمد عاطف خميل  4314 19

 باقون من اخلارج                              
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 احمد امين محمد امين 4320 1
  -محمد عبدالرحمن محمد رجب عامر 4321 2

  مصطفي وحيد مصطفي نصار 4322 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (51)جلنة                                            

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
  مايو(مصريين  دور تدريب رياضي) 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  العاطي قنصوةإبراىيم خالد عبد 4380 1
  ابراىيم عبدالفتاح إبراىيم الطنطاوي 4381 2

 
 (56لجنة رقم )
كود  3مدرج رقم 

460 
 الدور الرابع

 

 عبدالمعطى احمد اسامو حمدي عمي 4382 3

 احمد اسامو عبدالغني احمد المنيسي 4383 4

 احمد اشرف احمد السيد  4384 5

 احمد اشرف جمعو السيد 4385 6

 احمد ايمن محمد مراد  4386 7

  احمد بدر الدين محمد سعد عبد الوىاب  4387 8

 عيسي احمد توفيق معوض محمد 4388 9

 احمد جابر السيد مرسي كشك 4389 10

 احمد جمال حجازي محمد  4390 11

 الشحات خفاجى احمد جمال محمد 4391 12

 احمد حسن حسنين السيد الشرقاوى 4392 13

 احمد حسن ميدي شحاتو عيد  4393 14

 احمد حماد اسماعيل مرسي 4394 15
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 ابراهيم على رجب احمد 4395 16
 غير مكتمل 2ف2سباحة س

  احمد رمضان سالم سالم 4396 17

 أحمد سيد محمد كامل محمد العطار 4397 18

 احمد شعبان عواد مرعي  4398 19

 احمد عاطف عمي سيد 4399 20

 شامو كمال أحمد الخالق عبد مدأح 4400 21
  احمد عبد الغني جاسر عبد الغني 4401 22

  احمد عبد الفتاح قاسم البطاوي 4402 23

  أحمد عبداهلل السيد عبداهلل محمد 4403 24

  أحمد عطية سيداحمد بيومى  4404 25

  احمد عصام فاروق عمي  4405 26

  احمد مجدى عباس ابو المجد 4406 27

  احمد مجدي حسانين جاد اهلل 4407 28

 
 
 
 
 
 
 
 

 (52)جلنة                                            

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 شئون التعلٌم والطالب                       

مصريين  دور (تدريب رياضي) م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
 مايو

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  احمد محسن ابراىيم محفوظ 4408 1
  احمد محمد السيد خميفة توفيق 4409 2

 
 (50لجنة رقم )

 
 460كود  3مدرج رقم 

 
 الدور الرابع 

 

 احمد محمد حسني عبد المعطي 4410 3

 فؤاد عبدالرحمن محمد محمد احمد 4411 4

 احمد محمد يوسف عبدالوىاب 4412 5

   أحمد محمد السيد ىالل  4413 6

 أحمد محمود السيد بدر درويش  4414 7

 احمد مصطفي عبد الحميم صالح 4415 8

 أحمد مصطفى عمى ضيف اهلل عيسي 4416 9

 أحمد ممدوح جابر عمي 4417 10

 أحمد يسري أبو الفتوح محمد 4418 11

 م طارق عطيو البندارياسال 4419 12

 سراج الدين إسالم محمد عمى محمد 4420 13

 اسماعيل محمد احمد عبد الفتاح 4421 14

 السيد ياسر السيد عبدالمنعم بركات  4422 15
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 السيد امام السيد امام 4423 16

 ادىم يسرى السيد عبدالرحمن  4424 17

 اسامة حسن عبدالسميع احمد 4425 18

 اسالم احمد السيد عمي 4426 19

 اسالم احمد محمد شمبي 4427 20

 اسالم أيمن سعيد مصطفى قشتي 4428 21

 اسالم خالد فتحي مصطفي 4429 22
 

23 4430 
  حازم حامد بابكر على

 

 ححاج فتوح شوقي حسن 4431 24
 

 حسن محمود حسن عبد الحميد محمود 4432 25
 

 لعزيزحسن محمود عثمان عبد ا 4433 26
 

 حسين جمال حسين حسين 4434 27
 

 حسين سعد محمد عبداهلل ضوة  4435 28
 

 زياد شعبان عبد المنعم عبد الفتاح  4436 29
 

30 4437 
  زٌاد عصام علً علً

 زياد محمود محمد محمود  4438 31
 

                   سامر سالمو حسن محمد 4439 32
 

  سيف سميمان عطيو محمد 4440 33
 

 شياب ىاني صابر عبد الجواد  4441 34
 

 شياب وليد احمد ابو شياب عبداهلل  4442 35
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 (53)جلنة                                            

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةالفرقة لطالب المقٌدٌن بوأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
 مايو(مصريين  دور تدريب رياضي) 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  عادل حمدي عبدالرازق ىزاع  4443 1
  عاصم محسن حمودة حنفي 4444 2

 
 (53لجنة رقم )

 
 460كود  3مدرج 

 الدور الرابع

  لجوادعبد الرحمن مختار ذكي عبد ا 4445 3

 عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ابراىيم عامر 4446 4

 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمد 4447 5

 عبدالرحمن ايمن فتحي محمد 4448 6

 عبدالرحمن حسن السبد حسن قنديل  4449 7

 عبدالرحمن عمي جابر سالم  4450 8

 عبدالرحمن محمد احمد سند عسكر 4451 9
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 ستار صبري فريد الفخرانيعبدال 4452 10

 سمير محمد مغازيعبداهلل  4453 11

 مصطفىعبدالكريم مصطفى عبدالكريم  4454 12
 عبداهلل طمعت حسن موسي 4455 13
 عبداهلل محمد سيد أحمد عبدالبر  4456 14

 عبداهلل نعيم عبداهلل ابراىيم 4457 15

 عكاشو السيد عكاشو محمد 4458 16

 مي محمود خميفو خميلع 4459 17

 عمي محمود محمد محمود  4460 18

 عمر أيمن صبر جميل محمد عمي 4461 19

 عمر عبدالرحمن عبدالمعز بدر 4462 20

 عمر محمد السيد الشرقاوي  4463 21

  عمرو احمد عبد العظيم محمد 4464 22

  عمرو محمد خميل ابراىيم 4465 23

  حفيظ محمد فارس محمد عبد ال 4466 24

  فتحي اسامو فتحي ميدي  4467 25

  كرٌم حفنً عطٌه علً 4468 26

  محمد ابراىيم يسري عبدالفتاح 4469 27

  محمد اسامة رشاد محمد السيد 4470 28

 
 
 
 
 
 
 
 

 (54)جلنة                                            

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
  مايو(مصريين  دور تدريب رياضي) 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  محمد ايمن عبد الستار حسن  4471 1
  محمد ايمن محمد جودة  4472 2

 

 صالة 54لجنة 
تدريب الدور الرابع  

 محمد إيياب عبد الرازق مدبولي 4473 3
 محمد أحمد جاد إمام  4474 4

 محمد جمال عبد العظيم الخولي  4475 5

 محمد خالد عبد المنعم محمد 4476 6

 محمد خالد عبد الحمٌد محمد سلٌم 4477 7
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 465كود  حسن محمد رضا فوزي محمد 4478 8
 ضان عبدالحميد السيدمحمد رم 4479 9

 محمد سامي حممي ابراىيم 4480 10
 محمد عادل السيد عبد المنعم  4481 11

 محمد عاشور رشاد عمى  4482 12

 محمد عبد الباقي محمد عبد الباقي محمد  4483 13

 محمد عبد الحميد صالح صالح 4484 14

 عبدالفتاح محمد عبد الرحمن عبد القادر 4485 15

 محمد عطيو حبي الدين السيد 4486 16

 محمد عيد محمد عميوه  4487 17

 محمد فضمون عبد الفضيل سيد احمد 4488 18

 ابوالخيرمحمد كمال الدين عبد الرحمن احمد  4489 19

 محمد مجدي أبو السعود احمد  4490 20

  محمد محمود محمد عبد النبي  4491 21

  اىيممحمد محي عمي ابر  4492 22

  محمد مرشدي فرج عبدالجميل 4493 23

  محمد ممدوح عبد السميع محمد 4494 24

  محمد ناصر محمد أحمد عمي  4495 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (55 )جلنة                                            

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200) مستجدون ( فى العام الجامعى  الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس شفك 
 مايو(مصريين  دور تدريب رياضي) 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م

  محمد يحيي سعيد محمد 4496 1
  محمود خالد عبدالرشيد سالم 4497 2
  محمود سعد أحمد الفنجري 4498 3
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  محمود صالح أحمد يوسف سعيد 4499 4

صالة  55لجنة 
تدريب الدور الرابع  

 465كود 
 

 محمود عبدالغني صالح عبدالغني 4500 5

 محمود عبداهلل محمود عبد الفتاح 4501 6

7 4502 

 محمود عماد محمود احمد البقمول    
  محمود كمال سيد أحمد 4503 8

 محمود محمد محمد عطا 4504 9
 محمود ىاني عادل صالح 4505 10
 مسعود شافعي راغب إبراىيم 4506 11

 عوف مصطفً عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد 4507 12

 مصطفى السيد سعيد محمد 4508 13

 مصطفى سالم مصطفى االكشر  4509 14

 مصطفى شعبان صادق عاشور 4510 15

   مصطفى صفوت شفيق محمد  4511 16

 المييي عبدالفتاح سم حسن مصطفى قا 4512 17

 مصطفي محمد سعيد جوىر 4513 18

 مصطفى محمد فتحى عمى 4514 19

 مصطفي ايياب عبد الممك محمد 4515 20

 مصطفي خالد عثمان عثمان 4516 21

 مصطفي عالء الدين مصطفي عمي  4517 22

  سالم مصطفي كمال السيد محمود 4518 23

  حسن عبدالنبي محمد مصطفي محمد فرج 4519 24

  مكاري سامح شفيق حبيب 4520 25

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (56  )جلنة                                            

  
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
                        شئون التعلٌم والطالب

 م0201/0200ون ( فى العام الجامعى ) مستجد الرابعةلطالب المقٌدٌن بالفرقة وأسماء ا أرقام الجلوس كشف 
  مايو(مصريين  دور تدريب رياضى) 

 مالحظات االسم رقم الجلوس م
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  ميند مسعد عبدالحي عبدالعاطي 4521 1
  موسي خالد موسي السيد 4522 2

 

صالة  56لجنة 
تدريب الدور الرابع  

 465كود 

 مينا مسيحو عبدالسيد مسيحو 4523 3

 ماعيل عبدالكريمىشام ثابت اس 4524 4

 ىشام عبدالمحسن عبداليادى ابراىيم 4525 5

 ياسر عبد الحفيظ عبد الخالق سيد احمد 4526 6

 ياسين محمد عبداهلل احمد ابرىيم 4527 7

 ٌحٌى محمد مرتضى فتحً عبد الغنى 4528 8

 يوسف تامر المحمدي عمي 4529 9

 ٌوسف خالد إبراهٌم محمد 4530 10

 لالعادة الباقون

 -احمد مسعد محمود يوسف 4550 1

 حمد ابو العطا احمد فتحى م 4551 2

 -عبدالمجيد محمد عبدالمجيد علي 4553 3

 سيف الدين احمد حسين عبدالوهاب 4554 4
 -محمود ابراهيم احمد ابراهيم  4556 5

6   

7   
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