
 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة جديدة ( بنين 

 الفصل الدراسي األول
  االسم م

 

 1لجنة 

  ابرام نادى شهدى امين 4001

 ابراهيم عربى بهجات عبد النعيم 4002

 ابو القاسم على عبد السميع 4003

 احمد عبد الفتاحاحمد جمال  4004

 احمد جمال طلب محمد 4005

 احمد جمال عبد السالم عبد الغني 4006

 احمد حسانين سيد حسانين 4007

 )باقي(      احمد حسن امين محمود   4008

 احمد حسني محمد محمد 4009

 احمد حسين حامد على 4010

  احمد حمدون جابر احمد 4011

 شاهر يوسف حمدياحمد  4012

  ابراهيم العاطيعبد  حمدياحمد  4013

 محمد ابوشوشة حمدياحمد  4014

 احمد رجب محمد محمد 4015

  احمد رضا احمد محمد 4016

 احمد رضى يوسف سيد 4017

 احمد سالمه محمد عبد الرحمن 4018

 احمد سمير سيد محمد 4019

 احمد سيد عمر محمد 4020

 محمد محمود احمد سيد 4021

 مصطفى سليمان شريعياحمد  4022

  احمد شعبان جابر احمد 4023

 امين حفظياحمد شعيب  4024

 احمد صبح تونى احمد 4025

 شحاته سيد صبرياحمد  4026

 احمد صالح رمضان  حسين 4027

 احمد طارق عبدالسميع على 4028

 احمد طه حماد علي 4029

 عبد الحميد علوانياحمد عادل  4030

 

 

 



 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 م 2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة جديدة ( بنين 

 الفصل الدراسي األول
 االسم م

 احمد عارف احمد مهدى 4031 2لجنة 

 احمد عاشور احمد مرسى 4032

 احمد عاطف عبد الحميد مرسي 4033

 احمد عبد الحفيظ صبره عبد الحفيظ 4034

 احمد عبد الرحيم محمد اسماعيل  4035

 احمد عبد السالم  عبد االمام حسين 4036

  احمد عبد الصالحين عمر عبد الصالحين 4037

 احمد عبد الفتاح ضاحي محمود 4038

 احمد عالء الدين عبد المنعم 4039

 احمد عالء محمد رشدي 4040

 احمد علي احمد علي 4041

 احمد علي الشافعي احمد 4042

 احمد على مخلوف حسين 4043

 احمد عمر احمد عبد النعيم 4044

 احمد عوف محمود احمد 4045

  احمد فرغل جالل محمد 4046

 احمد فضل عبد المنعم عبد المحسن 4047

 الغنى محمد احمد كمال عبد 4048

 طلب رسمي مجدى احمد 4049

 مرزوق محمد محفوظ احمد 4050

 احمد محمد إبراهيم عبد الفتاح 4051

 احمد محمد احمد علي 4052

 احمد محمد حسن عبدالمنعم 4053

 احمد محمد حشمت عطيه 4054

  احمد محمد طلبه محمد 4055

  محروس فتحياحمد محمد  4056

 احمد محمود عويس محمود 4057

 الاله عبد احمد مدحت عزت 4058

 احمد مصطفى ابو المجد عبد المحسن 4059

 احمد مصطفي احمد محمد 4060

 

 
 

 

 



 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

            2017/2018قة الثالثة ) الئحة جديدة ( بنينكشف أرقام الجلوس الفر

 الفصل الدراسي األول
 االسم م

 احمد السيداحمد مصطفى محمد  4061 3 ةلجن

 احمد قرنياحمد منتصر  4062

 احمد نظمى بدر خلف 4063

  احمد هشام محمود اسماعيل 4064

 احمد وائل على محمد السهلي 4065

 احمد ياسر شمس الدين عبدالكريم 4066

 اسامه جمال محمد احمد 4067

 محمد سمير عبدالحميد حسنه اسام 4068

  بدوي مصطفىاسامه محى الدين  4069

 اسالم بهاء شحاتة عبد اللطيف 4070

 اسالم صالح الدين طلعت حسن 4071

 اسالم عيد شعبان احمد 4072

  اسالم فضل محمد عبدهللا 4073

  اسالم مجدي عيد صالح 4074

  اسالم محمد ابراهيم موسى 4075

 محمد حمدياسالم محمد  4076

  حسن برسياسالم منتصر  4077

 اسالم منصور محمد انور 4078

 اسماعيل ابراهيم زكي عبد العال 4079

 اسماعيل أشرف صالح حسن 4080

 اسماعيل حمدي السيد عبد الرضي 4081

 العاطي اشرف جمعة اسماعيل عبد 4082

  شفيق شوقياندرو نشأت  4083

 ايمن محمد مختار محمد 4084

 باسم فتحي رمضان احمد 4085

 بشرى راغب برتيبهاء  4086

 بيتر بشرى نجاح شحات 4087

 بيتر عادل توفيق موسي 4088

 موسى شارليبيشوى موسى  4089

 بيمن رضا فيض ناغي 4090

 

 
 

 



 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة جديدة ( بنين 

 األولالفصل الدراسي 
 االسم م

 تامر سيد عبد العزيز كليب 4091 4لجنة 

 تامر عاطف محمد رشيد 4092

  جالل محمد فتحي عبد اللطيف 4093

  جمال محمد جمال علي 4094

 ابو زيدحازم أحمد حسانين  4095

 حازم احمد عبد العزيز حسن 4096

 محمد حسن الدين عالء حازم 4097

 هالل الجليل عبد جمال محمد حازم 4098

 عبدالحكيم سيد الحجاج ابو حسام 4099

 سيد نبيل مصطفي الدين حسام 4100

 حسن  امين حسن حسام 4101

  حسام حسن خلف محمد 4102

 حسام محمد عبد العليم عايد 4103

 عبدهللا حسان هانيحسان  4104

  حسن بكر صالح الدين  محمد 4105

 حسن عثمانحسن رجب  4106

 حسن رجب شافعي محمد 4107

 بحيى نحسن عيد حسي 4108

  حسن محمد زكى امين 4109

 حسن محمد عطية عبد الظاهر 4110

 حسن مصطفى حسن عبد الرحمن 4111

 عرابيحسين ابراهيم على  4112

 حسين جمال حسين سيد 4113

  خيشه حسن حسين صفوت ابو 4114

 عبدالعزيز حسين محمدحسين  4115

 )باقي(      حسين عباس جابر احمد  4116

  حماده محروس صادق طاهر 4117

 حماده نجاح خضر جاد الرب 4118

 خالد خليل منصور 4119

 فؤاد محمود فرغليخالد  4120

 

 



 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

    م2017/2018جديدة ( بنين /كشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة 

 الفصل الدراسي األول

  االسم م

 5لجنة 
 خالد فيصل عويس خالد 4121

  خالد هشام محمد ماهر عثمان 4122

 خيري جمال  محمود محمد 4123

 داوود سليمان شحاتة جرجس 4124

 عوض ستا وضروديفيد جمال  4125

 ذكريا احمد ذكريا حسين 4126

 رفعت جميل جيدرافت  4127

  رضا رجب عبد الغني محمد 4128

  رماح حسن على عبد الرحمن 4129

 زكى محمد زكى احمد 4130

  ليزياد فاروق محمود اسماع 4131

 محمد فتحيسراج الدين احمد  4132

 سيد محمد سيد محمد 4133

 سيد نفادى محمود خالد 4134

 طارق محمود محمد شادي 4135

 شاهر نادي سعد  نجيب 4136

 شريف خطاب عبد هللا عبد الرحمن 4137

 شريف طه عبد الفتاح محمد 4138

 شعبان احمد محمد احمد 4139

 شهاب الدين محمود محمد رضا 4140

 على ابراهيم ضاحيشهاب  4141

 صادق على يحيصادق  4142

 صالح احمد بدري فريحي 4143

 السعد ابوصموئيل سمير شحاته  4144

 ضياء الدين أحمد فاروق خلف إبراهيم 4145

 عرابي محمود الناصر عبد ضياء 4146

 محمود كامل الدين عصام ضياء 4147

 محمد نصير نصر ضياء 4148

 احمد حمدي خالد طارق 4149

 الباقي  عبد الدين نصر الباقي عبد طارق 4150



 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

    م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة جديدة ( بنين /

 الفصل الدراسي األول

  االسم م

 

 6لجنة 
 حسين رمضان احمد طاهر 4151

 على  عبدالحكيم احمد طه 4152

 العليم  عبد محمود اسماعيل طه 4153

 ابراهيم احمد حسين طه 4154

 عبدالرحيم طه عبدهللا طه 4155

 طه مصطفي عبد الصبور هالل 4156

  عادل حسن مصطفى محمد 4157

 عادل مجدى فخرى احمد 4158

 عاصم على محمد عيسى 4159

  عامر محمد عمر محمد 4160

  عبد الحكيم نشأت عبد الحكيم ابراهيم 4161

 عبد الحميد حسن عبد الحميد بخيت 4162

 الحميد محمد عبد الحميد عبد النعيمعبد  4163

  عبد الرحمن ابراهيم محرم محمد 4164

 عبد الرحمن احمد حسن على 4165

 عبد الرحمن احمد سيد عبد الحميد 4166

  عبد الرحمن احمد عبد العظيم ماضي 4167

 عبد الرحمن احمد على عبد الحميد 4168

 عبد الرحمن احمد عوض عبدالعال 4169

 عبد الرحمن امين عبد الرازق امين 4170

 عبد الرحمن جمال محمد شعبان 4171

 عبدالرحمن حمادة صابرعبدالهادى 4172

 عبد الرحمن خليفة عبد الرحيم فنجرى 4173

 عبد الرحمن سعد عبد الحميد ابراهيم 4174

 عبد الرحمن طه حسن غانم 4175

 عبد الرحمن على عبد الغنى على 4176

 عبد الرحمن قطب حسين محمد 4177

 عبد الرحمن محسن محمد امبابي 4178

 عبد الرحمن محمد احمد حسين 4179

 عبد الرحمن محمد ناجي سيد 4180

 

 



 
 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة جديدة ( بنين 

 األولالفصل الدراسي 
 

  االسم م

 

 7لجنة 

 عبد الرحمن مختار مظهر عبد الحميد 4181

 عبد الرحمن مدثر بدر الدين 4182

  عبد الرحمن نادي صالح محمد 4183

 عبد الرحيم طارق عبد الرحيم حمزة 4184

 عبد العال عبد الرحيم عبد العال محمد 4185

 الرحمنعبد العزيز عبد الغنى عبد العزيز عبد  4186

 عبد القادر محمود عبد القادر علي 4187

  عبد هللا احمد محمد كامل 4188

 عبد هللا سيد فولي عبد الصبور 4189

 عبد هللا طلعت يونس احمد 4190

 حسن احمد الباري عبد هللا عبد 4191

 عبد هللا محمود عبد هللا محمود 4192

  عبد المولى علي شحاته عواد 4193

 عبده ياسر عبدربه ابراهيم 4194

 عرابيحسن شحاته  عرابي 4195

 عصام سيد عبد العزيز عبد الرحمن 4196

 عصام عبد الفتاح محمد خليل 4197

 مرسى محمد محمود عالء 4198

 أبراهيم على أسماعيل على 4199

 على محمد جمال على 4200

 احمد الصبور عبد صفوت على 4201

 كامل الظاهر عبد عبده على 4202

 عثمان حسن محمد على 4203

 علي محمد صالح محمد احمد عمر 4204

 عمر مختار محمد عبد الغفار 4205

 عمرو صالح محمد محمود 4206

 عمرو عبدهللا عبدالحميد محفوظ 4207

 عمرو عيد احمد مجلى 4208

 احمد عبد الكريم فتحيعمرو  4209

 خيرى عبد الرحمنعمرو محسن  4210

 

 

 



 
 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة جديدة ( بنين 

 الفصل الدراسي األول
 

  االسم م

 

 8لجنة 
 محمد امين فتحيجمال  فتحي 4211

 قاسم فراج عبد الحي مهني 4212

  كريم سامح رجب حسين 4213

 كريم شعبان ظريف عبد الحكم 4214

 كريم عماد عبده على 4215

 محمد كريم مأمون محمد  4216

 الباقي كريم مجدى حسن عبد 4217

 فكرى اسكندر يبي لس عجا كير 4218

 كيرلس منصور عبدهللا صموئيل 4219

 ىمؤمن محمد محمد عبد الغن 4220

 )باقي(    دالعال           مؤمن محمد عطا عب 4221

 ماجد حارس كامل مرقص 4222

 محفوظ كسبان محفوظ تونى 4223

 محمد ابراهيم سيد براهيم 4224

 محمد ابراهيم كامل عبدالمالك 4225

 بيوميمحمد ابراهيم محمد  4226

 محمد احمد رجب محمود 4227

 الشاذليمحمد احمد عبد الفتاح  4228

 الهاديمحمد احمد على عبد  4229

 محمد احمد على محمد 4230

 احمد فتحيمحمد احمد  4231

 محمد اشرف ابراهيم عبد السميع 4232

  محمد اشرف سيد عبد الظاهر 4233

  الموجود محمد محمد اشرف عبد 4234

 اشرف عبد العظيم محمد الهاديمحمد  4235

 محمد امين فهمى عمر 4236

 محمد انور ياسين على 4237

 محمد كمال بشيريمحمد  4238

 كمال حسانين محمد بهاء الدين محمد 4239

 محمود محمد جالل محمد 4240

 

 



 
 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة جديدة ( بنين 

 الفصل الدراسي األول
 

  االسم م

 

 9لجنة 
 احمد  محمد جمال محمد 4241

 الموجود عبد محمد جمال محمد 4242

 سيد الوهاب عبد حامد محمد 4243

 حسن  احمد حسن محمد 4244

 مصطفى حشمت حسن محمد 4245

  محمد حسن عبد العال حسن 4246

 )باقي(      محمد حمدي عبد الصبور احمد 4247

 عبد الحليم محمد خالد عبد الفتاح 4248

 محمد خلف محمود يوسف 4249

 محمد خليفة عبد الرشيد راغب 4250

 محمد خليل عبد الكريم عبد الحفيظ 4251

 محمد رجب محمد احمد 4252

  محمد رضا محمد ابراهيم 4253

 محمد رضا محمد على 4254

 محمد رمضان عبد الحكيم محمد 4255

 محمدمحمد سالم عبد الحكيم  4256

 محمد سالمة محمد محمد 4257

 محمد سلطان جمعه سيد 4258

 محمد سليم محمود طنطاوي 4259

 محمد شحاته يوسف حماد 4260

 تاج الدين ىعبد الغنمحمد صالح  4261

 محمد صالح محمد عبداللطيف 4262

 )باقي(        محمد طالع زغلول عبد الحميد 4263

 ماهرمحمد طلعت علي  4264

 محمد ظريف ناجى عبد العال 4265

 محمد عادل فضل شمس الدين 4266

 محمد عاطف حسن عبد هللا 4267

 محمد عاطف محمد عبد العزيز 4268

 محمد عامر عبد المحسن حسين 4269

 محمد عباس على محمد 4270

 

 



 
 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 

 م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة جديدة ( بنين 

 الفصل الدراسي األول
 

  االسم م

 

 

 10لجنة 

 محمد عبد الباسط عبد الحكيم محمد 4271

 محمد عبدالمنعم محمد عبدهللا 4272

 محمد عبد الوارث عبد الرحمن جمعة 4273

  محمد عصام السيد مهني 4274

 عالء الدين درويش عبدالحكيم محمد 4275

  محمد عالء حسن محمود 4276

 عثمان حنفيمحمد على  4277

 محمد عمر محمود احمد 4278

  محمد عمران خليفه محمد 4279

 محمد عيد نجيب عبد الحليم 4280

 محمد فؤاد الصغير قاسم 4281

 محمد فتح هللا عبدالعزيز عبدالحميد 4282

 فتحي على عبد الحميدمحمد  4283

 عبدالناصر حفظي قرشي محمد  4284

 محمد كعبور محمد زياده 4285

 محمد محمد عبدالحكيم محمد 4286

 محمد محمد عبد الحليم حسن 4287

 محمد محمد محمود محمد 4288

 عبد العاطي محمد محى محمد 4289

 سيد امين مصطفى محمد 4290

 عبدالغنيمحمد مصطفي محمد  4291

 محمد ناجح شعبان عبد الرحيم 4292

 محمد ناجح محمود خلف 4293

 مهنيمحمد ناصر شحاتة  4294

  محمد نبيل عبد الرحمن على 4295

  محمد هاني على انور 4296

 على امين وفقيمحمد  4297

 محمد يحيي محمد السعدي عبدالعظيم 4298

 محمد يوسف رجب حسين 4299

 محمود ابوبكر عبد الغنى عبد الدايم 4300

 

 



 
 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 م2017/2018كشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة جديدة ( بنين 

 الفصل الدراسي األول
 

  االسم م

 

 11لجنة 

 احمد المحمديمحمود احمد  4301

 محمود احمد محمد رشوان 4302

 محمود احمد محمدعثمان  4303

  محمود انور وجدي علي الوكيل 4304

 محمود أيمن جمال إبراهيم 4305

 محمود جمال عدلي محمد 4306

 محمود حماده حلمى بدير 4307

 محمود خلف ابو بكر عبد العزيز 4308

 محمود رضا رمضان عامر 4309

 محمود سيد على عبدالعال 4310

 موسى حسنمحمود سيد  4311

 محمود شهاب سالم حسين 4312

 محمود صالح احمد ابو زيد 4313

 محمود صالح عبدالفتاح محمد 4314

 فقاعيمحمود طلبه صابر  4315

 محمود عارف صادق محمد 4316

 محمود عاطف احمد عبد الستار 4317

 محمود عبدالرحمن النحاس بكر 4318

  ابراهيممحمود عمر عبد العزيز  4319

 على محمود عوض عبدالحميد محمد 4320

  محمود عيد احمد عبد الرسول 4321

  محمود فاروق عبد الوهاب قاسم 4322

 محمود فتحي بدر احمد  4323

 محمود قدري صالح  4324

  محمود كمال عبد الحفيظ سيد 4325

 محمود مجاهد سيد على 4326

 محمود محمد سيد يوسف 4327

 محمود محمد كامل على 4328

 محمود محمد محمد ابراهيم 4329

 محمود مصطفي عبد الوهاب  عباس 4330
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 الباقيمحمود مصطفى محمود عبد  4331

  محمود يحيى عبد الصبور متولى 4332

 محيى نجاح عبد الحميد حماد 4333

  مروان محمد نصر الدين محمد 4334

  مصطفى احمد عبد الحميد شحاتة 4335

  مصطفى احمد محمد حلمي 4336

 مصطفى احمد محمد محمود 4337

 نصر عبدالحميد حمديمصطفى  4338

 مصطفى رضا محمد ابراهيم 4339

 مصطفى رمضان حامد ابو بكر 4340

 مصطفى رمضان عبدالسالم احمد 4341

 مصطفى سيد عبد الجبار محمد 4342

 مصطفي صبره صبره محمد 4343

 مصطفى عادل حسن سيد 4344

  مصطفى عبد الرحمن جبر محمد 4345

  احمد مصطفى على ابراهيم 4346

 مصطفي علي عبد الصبور محمد 4347

  مصطفى عماد الدين عبد العزيز احمد 4348

 مصطفى قمر عبدالبصير عبدهللا 4349

 الجيد مصطفى كمال محمد عبد 4350

 رشدي شوقيمصطفى مجدى  4351

 مصطفى محسن فضلى على 4352

 مصطفي محمد ابو النور ابو بكر 4353

 محمد حسن علىمصطفى  4354

 مصطفى محمد شعبان محمد 4355

 مصطفى محمد عبد الظاهر محمد 4356

 مصطفى محمد مصطفى حسن 4357

 مصطفى محمد مصطفى عبد الرحمن 4358

 مصطفى محمد يوسف كريم 4359

 مصطفى محمود خيري محمد 4360
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 مصطفى محمود صابر محمود 4361

 عثمان فعبد الرؤمصطفي محمود  4362

 مصطفى محمود فتحي عبد الرحمن 4363

 مصطفى محمود مخلوف عبد القادر 4364

 صالح الدين محمدمصطفى يحيى  4365

 مصعب مصطفى حسين ابو الليل 4366

 عبدالوهاب عبدهللا حمديمعتز  4367

 ممدوح احمد سيد احمد 4368

 مهند جمال ابراهيم حسين 4369

 الهاديعبد  حمديمهند عماد  4370

 ميالد فرنسيس فرايم فرج هلل 4371

 مينا هاني رمزي صادق 4372

 ابراهيم نادر شداد محمد 4373

 نزار محمد عصام جابر عبد الناصر 4374

 ابراهيم شاكر عبد المالك هاني 4375

 هشام ربيع حسين امبابى 4376

 هشام رضا هاشم محمد 4377

 هشام محمد عبده حنفي 4378

 وائل قاسم محمد محمد 4379

 وائل نجاح مصطفى عبد هللا 4380

 وليد ابادير انور تادرس 4381

 وليد خالد محمد محمد 4382

 وليد خلف صحصاح عبدالفتاح 4383

 وليد عصام عبد المنعم جعفر 4384

 ياسر حجازي عبد الجيد منصور 4385

 يوسف حامد عبدالعال حسن 4386

 يوسف محمد فتحييوسف  4387

 يوسف محمد صالح عبد الحميد 4388
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 ابتسام محمد عبدالعزيز عبدالرحمن 4389

  ابتهال سيد احمد منصور 4390

  احالم خليل علي خليل 4391

 الباقيمحمد تونى عبد  اروه 4392

  اسراء ابراهيم زكي ابراهيم 4393

 اسراء احمد سعد محمد 4394

 اسراء جمال عبدالوهاب سعدهللا 4395

 اسراء سعيد احمد مرسى 4396

 اسراء سيد اسماعيل هاشم 4397

 اسراء شحاته دردير على 4398

 هللا شاء اسراء طاهر حسين ما 4399

 اسراء عبد النبي محمد موهوب 4400

 عتريس سيد فرغلياسراء  4401

 اسراء كمال كامل حسانين 4402

 اسراء كمال نمر عنتر 4403

 اسراء محمد بهجت محمد 4404

 اسراء محمد خلف محمد 4405

 اسراء محمد سيد عبد الشافي 4406

 اسراء محمد عبد الفضيل عبد الرحمن 4407

 هريدياسراء معطى ميسر  4408

 محمد مناعاسالم جمعة  4409

 اسماء ابراهيم حسن ابراهيم 4410

 اسماء ابراهيم هاشم فراج 4411

 اسماء ابو بكر عمر محمد 4412

 حسن عبدالرازق جندياسماء  4413

 اسماء حامد محمد علي 4414

 اسماء حسن احمد حسن 4415

 اسماء حسن الشريف ابراهيم حسن 4416

 ابراهيم قناوياسماء ربيع  4417

 اسماء سيد معاذ حسن 4418
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 اسماء عبدالباسط علي عبدالباقى 4419

                                                اسماء عبد الوكيل محمد عثمان 4420

 اسماء على حسين على 4421

 كامل محمد فتحياسماء  4422

 اسماء فوزى حسين خالف 4423

 اسماء محمد عبد الحفيظ احمد 4424

 محمد رشدياسماء مصطفى  4425

  مخلص منسى جرس آسنات 4426

 االء حسن مختار شاهين 4427

 االء زينهم محمد أحمد 4428

 االء عصام محمد عبد العال 4429

 ىعبد الغناالء على حسن  4430

 االء على محمد على 4431

  االء نور الدين ابراهيم محمد 4432

 الزهراء سيد عبدالوهاب سعدهللا 4433

 الزهراء معتمد عبد القادر محمد 4434

 الشيماء حامد محمود عبدالعزيز 4435

 الليل الشيماء سعيد محمد ابو 4436

 ام كلثوم حسين محمد حسين 4437

 رزق اثناسيوس رزق أماني 4438

 رشيدى رضوان حسن أماني 4439

  عالء الدين حامد عبد العليم أماني 4440

 أمل عادل سعيد ابراهيم              )باقية( 4441

 امنيه محمد احمد عبدالصمد 4442

 اميرة احمد محمد عبدالحميد 4443

 عبد الستار على حجازياميرة  4444

 اميرة زكريا غالي ميخائيل 4445

 اميرة شحاته احمد  4446

 اميره محمد ابراهيم فرغل 4447

 اميرة محمد احمد محمد 4448
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 اميرة محمد عبد المحسن على 4449

                 اميرة هشام محمد قطب 4450

 اميره وحيد ابو النور صابر 4451

 انعام حسن عبد الحميد عبد الرحيم 4452

 وفؤالر ايمان جابر ربيع عبد 4453

 ايمان خلف ابراهيم خليل 4454

 ايمان سلطان عبد الفتاح على 4455

 ايمان طنطاوي حامد فاضل 4456

 ايمان عاطف عبدالعليم سيف 4457

 ايمان عكاشة عبد الوهاب عبدالعليم 4458

 ايمان مجدى رشاد عبدهللا 4459

 محمد صدقيجمال  ايمان محمد 4460

 محمدايمان محمد عبد الحميد  4461

 ايمان محمد ممدوح محمد محمود 4462

 ايمان موسى احمد حسين 4463

 ايناس محمد عبد العظيم محمد 4464

 ايناس نادى ناظم محمد 4465

 حسانين بيوميايه احمد  4466

 ايه هللا عماد محمد جابر 4467

 ايه جالل عبدالقادر محمد 4468

 مهنيايه خليفه على  4469

 على راضيايه رأفت  4470

 محمد شوقيايه سيد  4471

  ايه عادل محمد رافت صادق 4472

 ايه عاطف احمد شحاته 4473

 ايه عبدالرحمن عطيه محمد 4474

 ايه محسن محمد عبدالحكيم 4475

 سويفيايه محمد ثابت  4476

  ايه محمد حسن محمد 4477

 ايه محمد صادق سالم 4478
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  ايه محمد محمد شحاته 4479

 ايه محمد مصطفى محمد 4480

 ايه محمد منتصر احمد 4481

 ايه محمود احمد حسن 4482

 مخلوف فرغليايه نادى  4483

 خلف رشدي نجاتيايه  4484

 ايه هيكل سيد هيكل 4485

 بسمه احمد عبدالرحمن حسن 4486

 بسمه زين احمد على 4487

 بسنت احمد ممدوح ابراهيم 4488

 عادل القس فيلبس ابراهيم تريفينا 4489

 الباقيعبد  فتحيتقى محسن  4490

 يوسف ابراهيم برسوم جميانة 4491

  جهاد عصام محمد حسن 4492

 جوزفين وحيد حبيب اندراوس 4493

 حسناء أشرف حسن عبد الراضي 4494

 حسناء محمد حلمى محمد 4495

 حنان ناجى محمد عبدالمجيد 4496

 خلود عصام عبد المنعم محمد 4497

  داليا عبد الرحيم بخيت محمد 4498

  مصطفى محمد احمدداليا  4499

 دعاء ابرهيم يسرى ابراهيم 4500

 دعاء أشرف علي محمد 4501

 دعاء رجب عبدالحكيم خليل 4502

 دعاء رمضان عبد المجيد محمد 4503

 عبدالعليم حجازيدعاء طه  4504

 دعاء كمال عبده اسماعيل 4505

 دعاء محمد عبد الرحيم عبد العظيم 4506

 جنديادوار لويس  دميانة 4507

 عادل فخرى ميخائيل دميانة 4508
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 محمد ىعبد الحسمره  دنيا ابو 4509

 دينا رضا احمد عيد 4510

 دينا صالح احمد عبد النعيم 4511

 دينا عبدهللا يوسف سيد 4512

 دينا عصام الدين بهجت ابراهيم 4513

 الجابر محمد دينا محمد عبد 4514

 ينيرانيا جمال عبد هللا  4515

 رانيا  سيد احمد شحاته 4516

 رانيا محمد محمد انور عبد الغنى 4517

 رانيا نبيل بشرى متوشلح 4518

 رباب عصام علي محمد 4519

 رحاب توفيق عبد الرؤف توفيق 4520

 رحاب حسين عبد القادر عبد الحفيظ 4521

 رحاب مصطفى احمد محمود 4522

 رحمة اكرم منير حافظ 4523

 رضوى محمد حسن حسن 4524

 رغدة محمود محمد توفيق 4525

 رقية علي عبد الظاهر عبد الوكيل 4526

 رندا عودة محمد أمام 4527

 ريم احمد كمال ثابت 4528

 ريم محمد صالح الدين عبدالرؤوف 4529

 عزيز نسيم عدليريموندا  4530

 )باقية(ميالد اسحق سيدهم           ريموندا 4531

 ريهام احمد عرفان حماد 4532

 زينب ربيع محمود على 4533

 انور احمد ضاحيزينب  4534

 علي محمد عايد زينب 4535

 ساره حسام حلمى احمد حسين 4536

 ساره حلمى مراد عبدالرحيم 4537

 ساره خالد زمزمي حسانين 4538
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 زكى بشاره شنودةساره  4539

 حبيب شكريساره مجدى  4540

 ساره مجدى محمد على 4541

 سحر منتصر رشاد سيد 4542

 سلمى يحيى محمد عمر 4543

 سلمي يوسف عباس مصطفي 4544

 سلوي محمد العربي احمد زيدان 4545

 سمر غريب حسن محمد 4546

 سميره طارق طلعت محمد شلقامى 4547

 سهام حافظ عبد الحميد محمد 4548

  خليل محمد على سهيلة 4549

 سوسن احمد رجب اسماعيل 4550

 سوهيله طه ضبع احمد 4551

  شذا محسن محمود عبد الرحمن 4552

 شروق فريد عبدالعزيز عبدالسميع 4553

 عبد العزيز اسماعيل شربينيشيرين  4554

 ابراهيمشيماء احمد محمد مرعى  4555

 شيماء شحاته احمد محمد 4556

 شيماء محمد على محمد 4557

 شيماء مصطفى عبد السالم محمود 4558

 شيماء ناصر عبد المنعم محمود 4559

 )باقية( صابرين احمد فوزى عبد هللا         4560

 صابرين سليمان عبدهللا سليمان 4561

 صابرين قطب عبد الباري حسين 4562

 صفاء جمال محمد شريف 4563

  صفاء محمد سيد علي 4564

 صفاء محمود محمد محجوب 4565

  عبير منصور ابراهيم احمد 4566

 عال طه سيد احمد 4567

 مستغاضى عبد الرحيم قشيريعال  4568
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 غادة خالد محمد صابر عبد المنعم 4569

  فاتن  محمد حسن شحاته 4570

 فاطمه احمد اسماعيل عبيد 4571

 فاطمه الزهراء أحمد محمد ربيع محمود 4572

  فاطمة الزهراء علي محمد مهران 4573

 يونس عبد الغنىفاطمة جمال  4574

 فاطمه حسن عبد هللا عبد الحميد 4575

 فاطمة رمضان ظريف سليمان 4576

 فاطمه شعبان عامر على 4577

 فاطمه عزايم محمد خلف 4578

 فاطمة محمد حسن السيد 4579

 فاطمة محمد عزوز محمد 4580

 فاطمه محمد مجاهد علي 4581

 احمدفاطمة محمود عبد العزيز  4582

 فاطمه وجيه محمد عبد الستار 4583

 فلاير مصطفى محمد نصار 4584

 فوزية إبراهيم فهمي محمد 4585

 فيفيان ماجد نعيم ايوب 4586

 اليمين ابو شكريكارولين سمير  4587

 كرستين سمري كمال موسى 4588

 كريمة محمد خليفة اسماعيل 4589

 ممدوح محمد حسن كريمة 4590

  ماجده زكري نجيب يعقوب 4591

 مادونا ايمن لوندى ذكى 4592

 مادونا عادل عدلي ذكي 4593

 غالى رشديمادونا عطفت  4594

 حنين ذمارتينا سعد ناروز 4595

  اسحق فتحيمارلين ميشيل  4596

 مارينا اسحق ذكي عوض 4597

  مارينا بهجت وليم لبيب 4598
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 شنودةمارينا جمال سمير  4599

 مارينا كرم بخيت جاب هللا 4600

 مارينا هاني بباوي زكي 4601

 المالك مايزه عطيه اسحق عبد 4602

 العاطي فايز عطيه عبد مبروكة 4603

 مرثا ولسن كامل بطرس 4604

 مروه احمد احمد هالل 4605

 مروة احمد عبد العزيز ابو حليقة 4606

 مروة بدوي شحاته محمد 4607

 محمد الهاديمروه عامر عبد  4608

 مروه على حسن مرسى 4609

 الرسول مروه محمد علي عبد 4610

  محمد فكرى عبد الناصرمروه  4611

 مروه مصطفى جمال محمد 4612

 مريم جرجس اسحاق فرج 4613

 السيد مريم صابر عزيز جاد 4614

 مريم عاشور مصطفي محمد 4615

 مريم محمد احمد عبدهللا 4616

 مريم محمد جابر محمد سليمان 4617

 مريم محمد عزت احمد علي 4618

 مسعدمريم نبيل غالى  4619

 مريم نبيل مرقص شاكر 4620

 مريم هني حنا حبيب 4621

  مشيرة مخيمر سالمة عبد الناصر 4622

 منار ضاحي محمد جالل 4623

 منار عيد على محمد 4624

 منال محمد ناجى محمد 4625

 منه هللا عاطف عبدالعظيم فهمى 4626

  منى جالل محمود احمد 4627

 محمود مها عالء سيد 4628
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 مها محمد ادم احمد محمد 4629

 مها محمد جمعة توفيق 4630

  مها مهدى عبد البصير بريقع 4631

 اسماعيل احمد عبد الرحمن مي 4632

 مراد محمد بهجت كامل مي 4633

 مياده محرم ماهر عبد الحكم 4634

 ميار محمد ربيع محمد محمد 4635

 ميرنا محمد ابو العيون عبد القوى 4636

 محمود عبدالرزاق محمد ميرها ن 4637

  نجالء محسن على محمود 4638

 الظاهرنجالء نجاح ناجى عبد  4639

 ندى ابراهيم رجب ابراهيم 4640

 ندى احمد حسين عثمان 4641

 ندى اشرف فتح هللا عبد العزيز 4642

  ندى رضا محمد عبد الرازق 4643

 ندى عامر ابراهيم محمد 4644

 ندى فايز محمود حسانين 4645

 فرغل عباس يحيندى  4646

 نرمين محمد امين عبده 4647

 محمد صدقينرمين نبيل  4648

 نسمه مالك بباوى امين 4649

  نعيمة محمد محمد عبد المعبود 4650

 نهال عبد الفتاح حلمى عبد الباسط 4651

 نهال محمد تونى محمد 4652

 نهله عبد المنعم رمضان محمود 4653

 نورا ناجح مشهور كامل 4654

 الهدى خالد مختار عبدالحكيم نور 4655

 مالك اسكندر صادق هنور 4656

 نورهان اسماعيل كامل حمدان 4657

 نورهان اشرف قطب مرسى 4658

 

 



 
 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 م2017/2018 بناتكشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة جديدة (

 الفصل الدراسي األول

 

  االسم م

 

 23لجنة 

 شحاتةنورهان جمعة سيد  4659

 نورهان سيد ابراهيم محمد 4660

 نورهان فؤاد احمد فهمى 4661

 نورهان ماهر تامر خميس 4662

 نورهان محمد نجيب على عبد الحليم 4663

 نورهان محمود عثمان حسن 4664

 نورهان ناصر محمد محمد 4665

 نورهان يسرى عبد المجيد احمد 4666

 نيرة عادل يحيى محمد 4667

 نيره نادى محمد يوسف 4668

 عيد وديع اسكندر نيري 4669

  بسخيرونانيفين عاطف كمال  4670

  هاجر ابراهيم حسين محمد 4671

 هاجر اشرف ابراهيم حسن 4672

 هاجر جمال الدين خليفه على 4673

 هاجر رجب صبحي قطب 4674

 هاجر سامح محمد كامل 4675

 هارونهاجر سيد محمد  4676

 هاجر صابر رمضان خلف 4677

 هاجر صبحى ابراهيم حسانين 4678

 هاجر عادل مشاضي احمد 4679

 هاجر كساب جيالني  4680

 هاجر محمد تونى سالم 4681

 هاجر محمد محمد خفاجي 4682

 هاله جمال احمد اسماعيل 4683

 المغنى ربيع رياض هاله عبد 4684

 علي محمودهايدي حماده  4685

  هبه خليفة علي عبد العال 4686

 هبه فرغل محمد علي 4687

 هبه مصطفى كمال احمد 4688

 



 
 كلية التربية الرياضية

 م2017/2018 بناتكشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة جديدة ( شئون الطالب   

 الفصل الدراسي األول

 

  االسم م

 

 24لجنة 

 على كيالنيهبه وجيه  4689

 هدى رمضان حسن سيد 4690

 هدى على احمد محمد 4691

 هدير عبد المعز محمود عبد المعز 4692

 هدير عرفان ناجى محمد 4693

 هدير هالل حسين طه 4694

 الحسن محمود همت عباده ابو 4695

 هند سيد مصطفي معتوق 4696

 هند عادل فتحي توفيق 4697

 زيد حسين ابوهند محمود  4698

 عثمان محمد حمديوالء  4699

 عبد الكريم بركات النبيوالء عبد  4700

 والء هشام احمد محمود 4701

 يارا شعبان عامر عبد الحفيظ 4702

 ياسمين جمال خلف عبدالحميد  4703

 ياسمين عادل فتحي توفيق 4704

 ياسمين عبد هللا متولى سيد 4705

  محسن عبدالمالك محمدياسمين  4706

 يوسف محمد مهنيياسمين  4707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 

 م2017/2018الرياضي التدريس كشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة قديمة ( شعبة 

 الفصل الدراسي األول

 

  االسم م

 

 

 25لجنة 

 (1عبد المنعم محمد             )خ احمد يس 4708

 )باقى(محمد ابراهيم حسن ابراهيم            4709

 (1محمود ربيع رمضان محروص        )خ 4710

 وائل محمد حسن قطب                  )باقي( 4711

 نشوى يوسف عبد العزيز محمد 4712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 

 م2017/2018 ةالرياضي االدارةكشف أرقام الجلوس الفرقة الثالثة ) الئحة قديمة ( شعبة 

 الفصل الدراسي األول

 

أعمال  االسم م

 السنة

 المجموع النظري العملي

     ايمن عثمان محمدعبدالمطلب 4713

     (2جورج سمير غبريال                       )خ 4714

     الحسيني حسن نصرالدين عبد الجواد    )باقي( 4715

     (2)خ             ربيع محمد عادل عبد الحميد 4716

     (1)خ              طارق زغلول حسانين محمد 4717

     عبد اللطيف جال ل محمود          )باقى( 4718

     مصطفى محمد رشدي عبد الوهاب      ) باقي ( 4719

     مصطفى محمد صفوت على 4720

     مصطفى محمد فرغلي عبد الباقي         4721

     مؤمن محمد بخيت 4722

     نادى ابو الخير منسى  شحاتة             )باقي( 4723

     ياسر على محمد محمد 4724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 

 م2017/2018الفرقة الثالثة ) الئحة قديمة ( شعبة التدريب الرياضي كشف أرقام الجلوس 

 الفصل الدراسي األول

 

أعمال  االسم م

 السنة

 المجموع النظري العملي

     أحمد رضا سيد عبد الحفيظ             )باقي( 4725

     أحمد محمد حسن تهامي                 )باقي( 4726

     شكري غبريال                  )باقي(  بيشوى 4727

     (                                                             1سميريوسف لبيب  جاد السيد            )خ 4728

     عبد الرحمن عبد الحكيم صبرة         )باقي( 4729

     كيرلس عصام القس فيلبس            )باقي( 4730

     محمد رمضان عبد الكريم               )باقي( 4731

     محمود شعبان صابر خليل              )باقي( 4732

     مينا فاروق كامل شرقاوي              )باقي( 4733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 

 م2017/2018الثالثةالفرقة واللجان كشف أرقام الجلوس 

 )بنين( الفصل الدراسي األول

 الى من رقم لجنة 

1 4001 4030 

2 4031 4060 

3 4061 4090 

4 4091 4120 

5 4121 4150 

6 4151 4180 

7 4181 4210 

8 4211 4240 

9 4241 4270 

10 4271 4300 

11 4301 4330 

12 4331 4360 

13 4361 4388 

14 4389 4418 

15 4419 4448 

16 4449 4478 

17 4479 4508 

18 4509 4538 

19 4539 4568 

20 4569 4598 

21 4599 4628 

22 4629 4658 

23 4659 4688 

24 4689 4707 

25 

 )الئحة قديمة(

4708 4733 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


