
 

 

 

 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 

 م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثانية ) الئحة جديدة ( بنات 

 

  االسم م

 

 18لجنة 

 ابتسام اميه حسن عبد الغني  3500

 ابتسام كمال على احمد  3501

 )باقيه(         اريج اشرف عبد السالم محمد  3502

 ميل فوزياستر هنى ج  3503

 اسراء احمد محمد عطيه  3504

 )باقيه(              اسراء اشرف محمد انور  3505

 اسراء خالد محمد مهران  3506

 اسراء رمضان طه ابراهيم  3507

 اسراء شعبان حمدان احمد  3508

 اسراء عمر محمد ابراهيم  3509

 اسراء عيسى محمد رشدى مصطفى  3510

 راء فتحى عبد النعيم محمداس  3511

 اسراء فوزى عبد الجابر محمد  3512

 اسراء مرسى على مرسي  3513

 اسراء منتصر على شحاته  3514

 اسراء هانى طلعت مراد  3515

 اسراء يونس احمد حسن  3516

         )باقيه( اسماء حسن دسوقى عبدالمجيد  3517

 حكماسماء شحاته محمد عبد ال  3518

 اسماء عماد الدين فارس على ابو زيد  3519

 اسماء محسن سعد حسين  3520

 اسماء محمد ابو زيد علي  3521

 اسماء ناصر صادق مهني  3522

 اسماء نبيل محمد عبد الحميد  3523

 االء احمد حمدى عبد الفتاح  3524

 االء جمال احمد عبد العظيم  3525

 محمد عبد العزيزاالء رمضان   3526

 الزهراء فرغلى تونى محمد  3527

 )باقيه(            الشيماء عباس عدلى عباس  3528

 امانى سيد فرغلى عبد هللا  3529
 

 

 



 

 

 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 

 م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثانية ) الئحة جديدة ( بنات 

 

  االسم م

 

 19ة لجن

 امانى عادل مسعد يسى  3530

 امل حسن عبد القادر عبد الحافظ  3531

                       )باقيه(      امل محمد احمد حسن  3532

 امل محمود احمد محمد  3533

 امنه فرغلى فؤاد محمود  3534

 امنيه احمد عبد القادر حسين  3535

 عامنيه حسن احمد عبد السمي  3536

 امنيه مجاهد عبد الرحمن محمد فرغلي  3537

 م2017/2018اعتذار عن دخول االمتحانات للعام الجامعي                     )باقيه( امنيه محسن عبدالسالم عبدالغنى  3538

  امنيه محمود وائل على  3539

 

 19لجنة 

 اميره اسحق ظريف موريس  3540

 بد الجواداميره حسن نصر الدين ع  3541

 اميره طه ناظم محمد  3542

 اميره على ذهنى على  3543

                            )باقيه(اميره على فوزى حسن  3544

 اميره محمد مهنى حسن  3545

 اميره محمود عبد العاطى ريحان  3546

 اميره منصور محمد لطفي  3547

 انجى حجاج نيازى حجاج  3548

 انجى سعد نخله سعد  3549

 انعام صموئيل جبران زخاري  3550

 انغام حسن يوسف طه  3551

 ايمان سعيد اسماعيل جبر  3552

                         )باقيه(ايمان سليمان محمد مرسي  3553

 ايمان عصام صالح عبد الحفيظ  3554

 ايمان مصباح عيسى طلب  3555

 د خلفايناس خلف محم  3556

 ايناس سليمان ابراهيم مرزوق  3557

 ايه احمد عبد الحسيب عمر  3558

 ايه بهاء الدين محمد صالح  3559
 

 

 

 



 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب    

 

 م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثانية ) الئحة جديدة ( بنات 

 

  االسم م

 

 

 20لجنة

 )باقيه(  موسي ايه جمال هاشم  3560

 ايه حسين عبد الرحمن سميح  3561

 ايه خلف ابراهيم عباس  3562

 ايه خلف محروس محمد  3563

 ايه سيد نويرى عيد  3564

 ايه صابر فاروق عبد العاطى  3565

 ايه عبد الحافظ شوقى عبد الحافظ  3566

 ايه عصام ابراهيم مهني  3567

 بيايه على فهمى شل  3568

 ايه كمال عبد العزيز حسن  3569

 ايه محمد شحاته على  3570

 ايه مصطفى احمد محمد  3571

 ايه ممدوح عبد السالم ابراهيم  3572

 بثينه شادى محمد حفني  3573

 براء محمد محمد مرسي  3574

 بسمه زكى معوض وليم  3575

 تريزا الفونس اديب خليل  3576

   )باقيه(     مدى حسين جيدثناء ح  3577

 جهاد احمد يحى عبد الرازق  3578

 جهاد مجدى سيد عبد العزيز  3579

 حسناء شريف ماهر زيان  3580

 حسناء هانى حفظى عبد الباقي  3581

 خلود خالد احمد رجب  3582

 خلود محمد على صادق  3583

 داليا محمد احمد فاروق  3584

  )باقيه(          مد بكر محمد سيددعاء اح  3585

 دعاء رجب على حسن  3586

 دعاء عادل عبد الحميد محمد  3587

 دعاء فوزى محمد خليل  3588

 )باقيه(          دعاء محمد سيد همام  3589
 

 

 

 

 

 



 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 

 م2017/2018دة ( بنات كشف أرقام الجلوس الفرقة الثانية ) الئحة جدي

  االسم م

 

 

 21لجنة

 دعاء ناجى محمود احمد  3590

 دعاء هاشم عبد العزيز محمد  3591

 دميانه اشرف عزمى بندي  3592

 دينا حسين محمود محمد  3593

 دينا رجب على حسين  3594

 رؤى ناصر محمد جمال  3595

 رابعه عبد الحميد احمد عبد الحميد  3596

 رانيا ايمن عمار ابراهيم  3597

 رانيا سيد فارس محروص  3598

 رانيا عزات على حسن  3599

 رحاب سيد حسان حسن  3600

 رحاب طارق محمد محمد  3601

 رحمه صبحى كيالنى احمد  3602

 رحمه معوض مسلم عبد الرافع  3603

 رشا جابر محمود غندور  3604

 ليلرشا خالد محمد خ  3605

 رغده محمد رضا محمود يوسف  3606

 رفيده محمد طهماوى عبد السالم  3607

 رقيه حسن عطيه احمد  3608

 روان احمد فصيحى سطوحي  3609

 رويدا حسام الدين عبد هللا محمد  3610

 ريهام صدقى فرغلى احمد  3611

 )باقيه(     ريهام عالء الدين محمد حافظ  3612

 يهام مصطفى كرم انورر  3613

 زينب جمال هاشم مرسي  3614

 زينب زين محمد على احمد  3615

 زينب عبد الحكيم امين محمد  3616

 زينب عبد الرحمن عبد العزيز توني  3617

 ساره اسامه محمد حسني  3618

 ساره جمال ماهر على 3619

 
 

 

 

 

 

 



 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب    

 

 م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثانية ) الئحة جديدة ( بنات 

  االسم م

 

 22لجنة 

 ساره جمال محمود احمد  3620

 ساره صالح طلبه عمر  3621

 ساره عالء عبد العزيز علي  3622

 سلمى سالمه رسمى رمضان  3623

 سلمى عماد حمدى عبد الفتاح محمد  3624

 محمد احمد سمر عطا  3625

 سمر عفيفى محمد متولى محمد  3626

 سمر مصباح عيسى طلب  3627

 سميه عبد الناصر غنوم محمد  3628

 سهام جمال حسن احمد  3629

 سهيله ابو بكر سيف سويفي  3630

 سهيله عصام مصطفى حسن  3631

 سوسن عبد الوهاب حسين مهني  3632

 د سيدسيلفانا ماجد شوقى جا  3633

 شاهنده حامد محمد عبد الحكيم  3634

 شدوى محمد صالح الدين عطية  3635

 شروق اسماعيل ابراهيم محمد  3636

 شرين عبد الحكيم احمد عبد الحكيم  3637

 شرين محمود عبد هللا احمد  3638

 شهيره نصحى جرجس كامل  3639

 شيماء حماده رجب سيد احمد  3640

 اء حمدى عز عبد الرحمنشيم  3641

 شيماء رضا محمد محمد ابراهيم  3642

 شيماء عادل جالل عبد الحميد  3643

 شيماء محمد يحى محمد  3644

 عبير رمضان سام هابيل  3645

 عبير عمران محمد عبد الحميد  3646

 عفاف رأفت يحيى محمد  3647

 غاده جمال مصطفى عبد العال  3648

 ده عاطف عبد الجابر خليلغا 3649
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب     

 

 م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثانية ) الئحة جديدة ( بنات 

 

 

 االسم م

 23لجنة

 غاده محمد فوزى محمد  3650

 غاده مصطفى رجب امام  3651

 فاطمه احمد قاسم ابراهيم  3652

 ه احمد كامل محمدفاطم  3653

 فاطمه الزهراء عبد اللـه هاشم صوابى  3654

 فاطمه رجب ابراهيم عبد الرحمن  3655

 فاطمه رفعت كمال الدين حسانين  3656

 فاطمه فوزى عبد الحميد محمد  3657

 كرستينن عادل لبيب مجلى منصور  3658

 ليندا وجيه ابراهيم بقطر  3659

 ى شوقى اسكندرمادونا ناد  3660

 مارتينا بولس عبدهللا حبيب  3661

 مارتينا ذكى صدقى ذكي  3662

 مارينا نبيل وارد يوسف  3663

 مرثا ميالد ناجى حنا  3664

 مرثا يعقوب محروس تاوضروس  3665

 مرفت رجب خلف هللا عبد القادر  3666

 مروه ابراهيم محمد شحاته  3667

 خرى عبد النعيممروه جمال ف  3668

 مروه عبد الحى حمدان عثمان  3669

 مروه محمد حسن محمد  3670

 )باقيه(           مريان سليمان وهبه مسعد 3671

 مريان نجيب ضاحى قليني  3672

 مريم خلف لوندى منصور  3673

 )باقيه(          مريم محمد حسن ابوزيد  3674

 يممريم محمد خلف ابراه  3675

 مريم محمد عبد المطلب عبد الواحد  3676

 مريم محى الدين احمد على  3677

 مريم مالك اسحق حنا  3678

 مريم ميالد ناجى حنا 3679
 

 

 

 

 



 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب    

 

 م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثانية ) الئحة جديدة ( بنات 

 

 االسم م

 

 24لجنة 

 مريم نشأت حنا فرج  3680

 منار بهاء عبد المجيد حسانين  3681

 منار عاطف عبد الرحمن زيدان  3682

 منال حسن ابراهيم بكر  3683

 مها احمد عطيه احمد  3684

 مها البدرى محمد احمد  3685

 مها جمال محمد كامل  3686

 مها مالك ميخائيل سليمان  3687

 مجدى اديب عوض ميرنا  3688

 )باقيه(             ناريمان بكر طلعت على  3689

 نانسى صادق حنا مجلي  3690

 )باقيه(            ندا عصام عبدالقادر محمد  3691

 ندا فاروق محمد حافظ ثابت  3692

 ندى احمد عبد الحميد احمد  3693

 ندى شحاته توفيق عثمان  3694

 جالل محمدندى محمد   3695

 ندى منصف مهدلى احمد  3696

 نهال جمال الدين محمد موسى  3697

 نورا عيسى رزق هللا مسعد  3698

 نوره جمال احمد جمعه  3699

 نوره على خليفه ابراهيم  3700

 نورهان سعد عشيرى سليم  3701

 نورهان شوقى نادى شاكر  3702

 نورهان محمد جميل خضر  3703

 نورهان محمد عبد العليم علي  3704

 نورهان محمد مصطفى على محمد  3705

 نورهان مندى حسن ابو اليزيد  3706

 هاجر احمد جمال الدين محمد  3707

 هاجر ربيع محمد السيد عبد العال  3708

 هاجر على محمد محمد الحفني 3709
 

 

 

 

 

 



 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب    

 

 م2017/2018شف أرقام الجلوس الفرقة الثانية ) الئحة جديدة ( بنات ك
 

 االسم م

 

 

 25لجنة

 هاجر محمد حسن محمد  3710

 هاديه اسامه عبد الحميد ابراهيم  3711

 )باقيه(   هاله ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم  3712

 هاله ممدوح احمد محمد  3713

 هبه رجب عباس عبد العاطي  3714

 هبه سيد حسين عبد هللا  3715

 هبه سيد عبدالحكيم عبدهللا  3716

 هبه مصطفى ابو بكر خضر  3717

 هبه هشام محمود اسماعيل  3718

 هدى احمد عبد الحميد عثمان  3719

 هدى جميل ناظم محمد  3720

 هدير احمد محمد سلمان  3721

 هند خضر عبد المالك جاد  3722

 د محمود احمد عكوشهن  3723

 هند يسرى محمد شمس الدين  3724

 هويدا محمد حسانين عمر  3725

 هيام فتحى محمد علي  3726

 والء نادى زهرى قاسم  3727

 يارا عبد الناصر محمود سليمان  3728

 يارا يسرى على صديق  3729

 ياسمين احمد عبد المجيد عبد المالك  3730

 رجب ماضى صادقياسمين   3731

 يوستينا بطرس عازر جيد حنا  3732
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب    

 

 م2017/2018) الئحة قديمة ( بنين كشف أرقام الجلوس الفرقة الثانية 
 

 االسم م
 ( 1ابراهيم عيسي ابراهيم محمود   ) خ  3733 25لجنة 

 ( 1سالم      ) خ حسام علي سعد عبد ال 3734

 ( 1محمود عبد الشكور ابراهيم محمد ) خ  3735
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