
 1اللجنة(1))العاب قوي(( م2018الرابعة الفــــرقــــة  ارقام جلوس

 

 

 

 االسم

 

 

 الجلوس ارقام

 5001 ابراهيم احمد محمد ابراهيم 1

 5002 ابراهيم محمد يحيى الطيب 2

 5003 عيد احمد على عبد هللا 3

 5004 اسالم محمد فوزى مزيون 4

 5005 بدر جمال رشدي حسونة 5

 5006 محمد ديابحسن احمد  6

 5007 ذكى رضا تونى 7

 5008 فاروق سيد فاروق عبد الغنى 8

 5009 كمال جمعة محمد عبد المجيد 9

 5010 محمد احمد ماهر احمد 10

 5011 محمد مدحت محمد على 11

 5012 محمد مناع ابراهيم مناع 12

 5013 محمود جمال محمود ابو حليقه 13

 5014 محمود محمد احمد طلبه 14

 5015 محمود محمد السيد عبد هللا 15

 5016 محمود مصطفى عبد الرشيد 16

 5017 محمود ممدوح ذكرى حسن 17

 5018 اسماء عبد النبي حماد عبد الحكيم 18

 5019 حيمتغريد خالد محمود ر 19

 5020 سارة احمد فصيحي سطوحي 20

 5021 سلوى جابر زناتي عبد هللا 21

 5022 المنعم فخرى حفنيسميه عبد  22

 5023 سوزي يوسف فهيم 23

 5024 عائشة صابر كامل حفني 24

 5025 مروة عبد النبي محمد على 25

 5026 هند محمد يوسف محمد 26

 5027 ياسمين محمد كمال محمد 27

 

 

 

 



 2اللجنة (2)(التمرينات والجمباز والتعبير الحركي م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

  م

 

 االسم

ارقام 

 الجلوس

 5028 العيون ابو ابراهيم ناصر ابراهيم 1

 5029 اسماعيل محمد السيد احمد 2

 5030 عرفان عبد هللا الدين جالء احمد 3

 5031 الظاهر عبد على سيد احمد 4

 5032 الحميد عبد مصطفى الدين حسام 5

 5033 حسن صالح حسن عبد الغني 6

 5034 الغنى محمد عبد اشرف شهاب 7

 5035 محمود ظريف الرحمن عبد 8

 5036 الحليم عبد محمد هشام عمرو 9

 5037 ثابت جمال محمد 10

 5038 شيتوت محمد ابرار 11

 5039 راغب احالم سامى 12

 5040 شلقامى جمال اسراء 13

 5041 المحي عبد بكر ابو اسماء 14

 5042 سامى الدين عالء اسماء 15

 5043 كامل سيد على ايناس 16

 5044 الصغير محمد بدر بسمة 17

 5045 ضاحي حسن ابراهيم ثريا 18

 5046 توفيق سلطان صالح جهاد 19

 5047 العزيز عبد ناصر مصطفى دينا 20

 5048 نده سيد عبد العزيزار 21

 5049 احمد فاروق محمد رحمة 22

 5050 اسماعيل احمد سعد سارة 23

 5051 صديق حسن سيد سارة 24

 5052 الجواد عبد محمد صالح سارة 25

 5053 حسين سامح محمد سمية 26

 5054 محمد فايز فاتن 27

 5055 اسماعيل محمد مروة 28

 5056 طه محمد احمد ندى 29

 5057 حكيم مصطفى احمد نرمين 30

 5058 عثمان يوسف نورهان 31
 

 



 3الجنة رقم (3)( الرياضات المائية—م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 

 م 

 

 

 

 

 االسم

 

 

ارقام 

الجلو

 س
 5059 ابانوب مؤمن فيض ناغي      1

 5060 احمد زكريا عبد العال 2

 5061 احمد سامى عبد المولى 3

 5062 الغنى عبد محمد عامر احمد 4

 5063 احمد عبد المنعم محمد         5

 5064 الغنى عبد محمد على احمد 6

 5065 محمد الفضيل عبد فتحي احمد 7

 5066 محمد طنطاوي محمد احمد 8

 5067  اسماعيل النبي عبد اسماعيل 9

 5068 مصطفى احمد جمال حمدي  10

 5069 عبد الحكيم محمد جمال طارق 11

 5070 على احمد خلف طارق 12

 5071 على راضي رجب الرحمن عبد 13

 5072 عمار احمد محمد كريم  14

 5073 محمد الحسيني محمد طه        15

 5074 عيد محمد ربيع محمد 16

 5075 الجواد عبد رجب محمد 17

 5076 محمد سعيد حماد 18

 5077 محمد سيد محمد صديق 19

 5078 طلبة سيد شعبان محمد 20

 5079 محمد عصام الدين على سيف 21

 5080 ابراهيم محمد عمر محمد 22

 5081 حسن محمد كامل محمد 23

 5082 محمد محمد عبد العليم مصطفى 24

 5083 محمد مختار احمد الصاوي 25

 5084 سيد     خلف مصطفى محمد    26

 5085 على محمد ممدوح محمد 27

 5086 ابراهيم مهني بركات محمود 28

 5087 مصطفى عبد الجابر عبد ربه 29

 5088 الرحمن عبد محمد فوزى هيثم 30

 

 

 



 

 4(الجنة رقم 3)( الرياضات المائية—م2018الفرقة الرابعة) جلوسارقام 

 

 

 

 م

 

 

 االسم

 

 

 رقم الجلوس

 5089 ابراهيم سيد امنية 31

 5090 ايمان بدر علي حسن 32

 5091 على احمد حسين رحاب 33

 5092 ساره رجب احمد موسي 34

 5093 المنعم عبد اسماعيل سندس  35

 5094 الباقي عبد محمد سيده 36

 5095 سليمان محمد سليمان ليلى 37

 5096 مرنا مرزف رسمي فهيم 38

 5097 هاجر عالء حشمت 39

 5098 هبه ايمن فرغلي عبد الحميد 40
 

 

 

 

 



 5اللجنة رقم(1-4الرياضات الجماعية والعاب المضرب()—م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 

 م

 

 

 االسم

 

 

 

 سالجلو ارقام

 

 5099 حسن على حسينابراهيم  1

 5100 احمد اسامة خلف محمد 2

 5101 احمد ايمن فاروق 3

 5102 احمد حامد احمد مصطفى 4

 5103 احمد حامد عبد الرحيم علي 5

 5104 احمد خلف حسين 6

 5105 احمد راضى احمد عبد ربه 7

 5106 احمد رجب عبد الرحمن 8

 5107 احمد رضا عبد اللطيف 9

 5108 عيداحمد رفعت  10

 5109 احمد طه محمد عبد الموجود 11

 5110 احمد عادل عديل توفيق 12

 5111 احمد عادل محمد عبد الناصر 13

 5112 احمد عبد الصبور عويس 14

 5113 احمد عزيز حسين 15

 5114 احمد محمد عبد الفتاح 16

 5115 احمد مصطفى يوسف 17

 5116 احمد نادى عيد يوسف 18

 5117 ناصر شيمي حسناحمد  19

 5118 اسالم محمد كامل 20

 5119 اشرف خيرى عبد الجواد 21

 5120 ايمن عياد ناروز 22

 5121 باسم ابو المحايد عبد الرؤف 23

 5122 بدر سيد فتحي حسن 24

 5123 حازم ربيع عبد هللا 25

 5124 حسام حسن ذكي 26

 5125 حسام على احمد سليمان 27

 5126 هللا احمدحسين خلف  28

 5127 رامي مجدى يوسف 29

 5128 روماريو عادل عزيز 30

 

 

 



 6اللجنة رقم (2-4)( الرياضات الجماعية والعاب المضرب -م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 

 

 م

 

 

 

 االسم

 

 

 

 الجلوس ارقام

 5129 زايد بكر عبد الحميد تونى 1

 5130 شريف محمد فاروق 2

 5131 احمد محمد عبد الجوادعبد الرحمن  3

 5132 عبد الرحمن بكر محمد 4

 5133 عبد الرحمن طاهر لطفى 5

 5134 عبد الرحمن طهير عبد الغنى 6

 5135 الصغير عبد الرحمن محمود محمد 7

 5136 عبد الرحمن مفتاح عبد هللا 8

 5137 عبد هللا رافت عبد هللا خلف 9

 5138 عبد هللا عبد النور محمد 10

 5139 عبد هللا محمود عبد هللا 11

 5140 عز الدين نادر محمود محمد 12

 5141 عصام ناصر ابراهيم 13

 5142 عالء ناصر ذكى 14

 5143 علي احمد علي سيد علي 15

 5144 على صابر محمد 16

 5145 على عبد المهيمن محمد 17

 5146 على فتحى على 18

 5147 عمر ابراهيم صالح محمد 19

 5148 عمر ربيع حسن 20

 5149 عمرو دياب صدقي 21

 5150 كريم عيسى سعد 22

 5151 كيرلس نادى ميخائيل غبلاير 23

 5152 ليث طارق محمد ربيع تونى 24

 5153 محمد احمد عبد الجواد 25

 5154 محمد احمد عبد الرحمن 26

 5155 محمد احمد كامل 27

 5156 محمد جمال الصاوي 28

 5157 خالد عبد الرحمن محمدمحمد  29

 5158 محمد رشيدي رضوان 30

 



 7اللجنة رقم  (2-4)( الرياضات الجماعية والعاب المضرب --م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 

 م

 

 

 االسم

 

 الجلوس ارقام

 

 5159 محمد سيد فرغلي عثمان 1

 5160 محمد صالح معروف 2

 5161 محمد عبد العال على 3

 5162 عبد الغفار عبد القادرمحمد  4

 5163 محمد عبد النبي ابراهيم 5

 5164 فؤاد علىمحمد عصام  6

 5165 عبد الحكم محمد عصام محمد 7

 5166 محمد علي محمد شحاتة 8

 5167 محمد ماهر حسيب 9

 5168 محمد محسن اسماعيل 10

 5169 محمد محمود ناجى 11

 5170 محمد وفقى عبد الرشيد 12

 5171 محمد يحيى عثمان 13

 5172 محمود حسن على عليوه 14

 5173 محمود خلف حسين احمد 15

 5174 محمود رافت ماهر 16

 5175 محمود سعيد صادق 17

 5176 محمود سيد على 18

 5177 محمود طه تونى 19

 5178 محمود محمد بهجت 20

 5179 محمود نادى رزق 21

 5180 مرقص عيد وليم 22

 5181 احمد محمد ابراهيم مصطفى 23

 5182 مصطفى سمير رفعت 24

 5183 مصطفى عيد فرغل 25

 5184 مصطفى كمال عبد النظير 26

 5185 مصطفى محمد عبد الكريم 27

 5186 مفدى حكيم حبيب ايوب 28

 5187 مينا اشرف اخنوخ 29

 5188 هشام ربيع نجيب 30

 



 

 8اللجنة رقم (3-4)( الرياضات الجماعية والعاب المضرب --م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 م

 

 

 

 االسم

 ارقام

 الجلوس

 5189 هشام محمد ابراهيم حامد 1

 5190 يحيى مسعد امام حسان 2

 5191 يوسف خلف بطرس 3

 5192 اسراء خلف عبد الحكم 4

 5193 اسراء محمد مصطفى يحيى 5

 5194 اسماء اسماعيل على محمد 6

 5195 حسن خلف محموداسماء  7

 5196 اسماء حسن محمد محمد 8

 5197 اسماء فتحى خالف عبد الظاهر 9

 5198 اسماء يحيى عبد الراضى 10

 5199 امانى صفوت عبد المحسن 11

 5200 آيه عادل حسين محمد 12

 5201 تقى حمدي فؤاد 13

 5202 دعاء فاروق محمد 14

 5203 دينا طارق مؤمن ريدي 15

 5204 رباب ابو بكر جمال على 16

 5205 رغده عالء الدين يحيى 17

 5206 سارة مجاهد عبد العزيز 18

 5207 سارة محمد العربى 19

 5208 سالمه رجب اسماعيل محمد 20

 5209 سمر علواني حسن اسماعيل 21

 5210 شروق شعبان ابراهيم 22

 5211 شرين اسماعيل غريب 23

 5212 احمد محمودشيماء صالح الدين  24

 5213 فاطمة رشدي هاشم 25

 5214 مروة تالوى فنجرى ابراهيم 26

 5215 منار خالد عبد الهادى 27

 5216 منى محمود عطيه 28

 5217 مى صالح عبد الحميد 29

 5218 ناهد محمد نجيب محمد 30



 

 

 

  9(اللجنة رقم3-4)( الرياضات الجماعية والعاب المضرب --م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 

 

 م

 

 

 

 االسم

 

 

 ارقام

 الجلوس

 5219 نبيله عصام راشد 1

 5220 نجوى عاطف عبد الحميد 2

 5221 ندى محمد محمد محمود 3

 5222 ندى يسرى صابر 4

 5223 نورهان الحسين حسن 5

 5224 نورهان على قرنى 6

 5225 نورهان محمد عماد الدين احمد 7

 5226 محمودهدير حسونه  8

 5227 هناء جمال عتريس 9

 5228 ياسمين ربيع محمد 10

 5229 ياسمين صالح محمد 11

 

 

 

 



 10اللجنة رقم  (1-5المنازالت والرياضات الفردية() -م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 

 م

 

 

 االسم

 

 

 ارقام

 الجلوس

 5230 احمد جمال عبد العليم احمد 1

 5231 الهادى أميناحمد جمال عبد  2

 5232 احمد خلف هللا فؤاد 3

 5233 احمد خلف راضى عبد الباقى 4

 5234 احمد عصام اسماعيل عبد الباقى 5

 5235 احمد على احمد محمد 6

 6523  اسامة جمال عبد العزيز عبد الشافى 7

 5237 اسالم مجدى يوسف محمد 8

 5238 اسماعيل احمد محمد محمد 9

 5239 كمال علىالحسين  10

 5240 المعتصم احمد سيد 11

 5241 امجد خليل لبيب ابراهيم 12

 5242 أمير ايهاب عبد المسيح 13

 5243 ربيع عبد الجواد محمد ربيع 14

 5244 عبد الرحمن مدحت ناجى ابو العال 15

 5245 عبد العزيز عالء صالح عبد العزيز 16

 5246 عبد هللا احمد عبد هللا محمد 17

 5247 عبد هللا عوض فهمى كامل 18

 5248 عبد هللا محمد عبد النعيم احمد 19

 5249 عالم ابو طقية خليفة عبد القادر 20

 5250 عمرو محمد شمس الدين 21

 5251 كريم هشام عبد العظيم 22

 5252 كيرلس جمال فيضل جبران 23

 5253 محمد جمال احمد محمد 24

 5254 درويشمحمد جمال عبد الحكيم  25

 5255 محمد خالد عبد الرازق عبد العليم 26

 5256 محمد خالد محمود عبدالوهاب 27

 5257 محمد ربيع محمود محمد 28

 5258 محمد رجب معيش محمد  29

 5259 محمد سليمان محمد احمد 30

 5260 محمد شعبان محمود عبد الحكيم 31

 5261 محمد عبد النبى احمد عبد النبى 32

 5262 محمد عزام عبد العاطى 33

 5263 محمد عزت محمد موسى 34

 5264 محمد عيسى السيد محمد 35

 



 11اللجنة رقم  (2-5المنازالت والرياضات الفردية() --م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 م

 

 

 االسم

 

 

 

 ارقام

 الجلوس

 5265 محمد هانئ حسن كامل 1

 5266 معتز مصطفى عبد العزيز هالل 2

 5267 هشام ايمن موسى 3

 5268 هيثم ابو الريش السيد محمد 4

 5269 هيثم فولى عبد الحميد على 5

 5270 حسن وليد حامد محمد 6

 5271 اسراء هانى محمد 7

 5272 اسماء محمد عوده 8

 5273 االء نبيل محمدى بغدادى 9

 5274 امانى ميالد عيسى 10

 5275 اميمة سامح سعداوى محمد 11

 5276 ايمان محمد منصف امين 12

 5277 ايمان نور الدين عبد الحميد 13

 5278 ايناس محمد احمد عبد الصمد 14

 5279 آيه جمال ذكى على 15

 5280 حسناء عبد الرحمن عبد العال 16

 5281 دعاء محمد يوسف 17

 5282 دينا محمد طه 18

 5283 رقية زكريا خلف 19

 5284 لمعي جرجسريموندا فخري  20

 5285 ريهام حسن سليمان محمد  21

 5286 ريهام ممدوح محمد احمد 22

 5287 سمر عالء الدين محمد 23

 5288 شرين محمد جالل محمد 24

 5289 شيماء احمد فخرى 25

 5290 صالح مروة عبد العزيز حلمى 26

 5291 منار ممدوح محمد عبد الرشيد 27

 5292 مى عصام سعد محمد 28

 5293 ميادة صالح فهمى محمد 29

 5294 والء وحيد فؤاد 30

 



 12اللجنة رقم(6=االدارة الرياضية()م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 

 

 

 االسم

 

 

 

 

 

 

 الجلوس ارقام

 5295 ابوبكر احمد خلف هللا 1

 5296 احمد عماد سيد محمد 2

 5297 احمد عمر محمد سيد             3

 5298 احمد محمود حماد عبد الفضيل 4

 5299 امير سعيد كمال فراج 5

 5300 بموا جرجس زكريا 6

 5301 حسن على حسن محمد 7

 5302 رائد فيصل عبد السالم ابو  8

 5303 رضا نور الدين ناجي 9

 5304 كريم عبد الوهاب على 10

 5305 محمد جمال عبد الحكيم محمد 11

 5306 منصورمحمد رأفت السيد  12

 5307 مصطفى احمد محمد صالح 13

 5308 مصطفى عوض محمد طه 14

 5309 أروى مصطفى زغلول 15

 5310 أمل عالء انور محمد 16

 5311 امنية اكرم محمد عبد الناصر 17

 5312 امنية خالد احمد قنديل 18

 5313 اميره احمد عبد الحافظ حسن 19

 5314 انتصار عامر زيان 20

 5315 ايمان يسري حجازي زكي حسن 21

 5316 ايه قنديل حجازي  22

 5317 آيه يسرى احمد محمد 23

 5318 جهاد رضا محمد خفاقي 24

 5319 جهاد محمود يوسف محمد 25

 5320 رندا كامل عبد الحميد عبد  26

 5321 سالى عبد العزيز عبد العليم 27

 5322 ضحى احمد عيد عبد الحليم 28

 5323 ضحى عبد اللطيف احمد عبد  29

 5324 عريفه محمود فتحي 30

 5325 عفاف عيد يحيى 31

 5326 ماجده عطيه ابراهيم يوسف 32

 5327 مرثا بطرس توفيق حبيب 33

 5328 مريم شحاته صليب جورجى 34

 5329 مريم موسى متى موسي 35

 5330 منار ممدوح فضل فولى 36

 5331 منى خالد محمد 37
 

 



 13اللجنة رقم(7المناهج وطرق التدريس ()-م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 م

        

 

 االسم                    

 

 

 الجلوس ارقام

 5332 احمد نادى عبد السميع 1

 5333 اسالم خلف عبد الحكيم 2

 5334 امير محمد رضا رشدي  3

 5335 باهر عطيه جبره سالمه 4

 5336 ثروت بشوى يوحنس 5

 5337 حنس وجيه فوزى 6

 5338 خلف صالح الدين خلف  7

 5339 عمر احمد على محمد على 8

 5340 محمد مجدى ذهني عبد  9

 5341 محمد محروس ذكى جودة 10

 5342 محمود خفاجي محمد رابح 11

 5343 وليد جمعة خلف هللا 12

 5344 اسراء سمير خليل ابراهيم 13

 5345 دردير احمداسراء شعبان  14

 5346 جبريل اسراء عبد الحى محمد 15

 5347 اسراء محمد خلف احمد 16

 5348 اسماء على كامل على 17

 5349 االء جمال محمد ابو زيد 18

 5350 عبد هللاافيد الزهراء محمد  19

 5351 الشيماء عادل قاسم خليفة 20

 5352 الشيماء نجيب محمد  21

 5353 شحاتهأمنه طه أنور  22

 5354 امنية مصطفى خلف عبد هللا 23

 5355 اميره مؤمن فاروق مرجان 24

 5356 انجى باقي كامل حنا 25

 5357 ايرين امين ناشد جرجس 26

 5358 ايمان جاب هللا محمد 27

 5359 ايه زين العابدين عبد المنعم 28

 5360 آية سعودي رجب 29

 5361 تقي محمد علي عبد الكريم 30

 



 14اللجنة رقم (7المناهج وطرق التدريس () --م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 م

     

             

 االسم                   

 

 

 الجلوس ارقام

 5362 ثريا حافظ ابو بكر حافظ 1

 5363 دعاء سامى عبد الباقي محمد 2

 5364 دعاء عاطف مبروك 3

 5365 ريهام رفعت عايد 4

 5366 سلمى عبد الهادي احمد 5

 5367 شيماء عمرو محمد صالح 6

 5368 فاطمة تونى مرعى 7

 5369 فاطمة حمدي عبده ابراهيم 8

 5370 كرستينا بدرى نبيه 9

 5371 مارينا مدحت عزت زكى 10

 5372  مرفت يوسف عبد الرحمن 11

 5373 مها احمد علي عبد النعيم 12

 5374 ناريمان ابراهيم كيالني 13

 5375 ندي عبد الشافي احمد 14

 5376 ندى نصر الدين عبد الحميد 15

 5377 نورا احمد محمد عبد الحفيظ 16

 5378 هدي فتحي جمال شتيوي 17

 

 

 

 

 

 



 15اللجنة رقم  (8)( الترويح الرياضي-م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 م

 

 

 االسم

 

 

 

 ارقام

 الجلوس

 5379 محمداحمد منصور حسن  1

 5380 احمد يونس محمود عبد البديع 2

 5381 المعتز محمد صالح 3

 5382 حازم محمد طه محمد 4

 5383 حسن حسانين محمد حسانين 5

 5384 خالد عمر عبد الجيد 6

 5385 رائد نبيل عزيز 7

 5386 طارق ماهر لطفى امين 8

 5387 عبد الرحمن جمال عبد هللا قايد 9

 5388 الكريم احمد محمد احمدعبد  10

 5389 عبد هللا عمر عبد الرحمن 11

 5390 عماد سمير جميل 12

 5391 ميالد عاطف سيد 13

 5392 مينا عادل صدقي 14

 5393 نبيل ماهر خليل 15

 5394 اسراء معتز عبد الجابر  16

 5395 اسماء سيد رمضان ابو القاسم 17

 5396 ايمان محمود محمد عبد الحفيظ 18

 5397 آيه عربى عبد القوى عيسى 19

 5398 رانيا عبد الحكيم محمد عمار 20

 5399 رانيا عبد الظاهر مرزوق 21

 5400 رحاب كسبان فتحي 22

 5401 رضوى عز العرب عباس احمد 23

 5402 رغده عصام صالح الدين 24

 5403 رنيا أمام سيف النصر 25

 5404 ريهام صبره حفظي 26

 5405 سعيد نصر الدين محمدسمر  27

 5406 غادة مصطفي عبد المالك 28

 5407 فاتن ضاحى بدرى عسران 29

 5408 هاجر فتحي محمود 30

 5409 هبه علي رجب علي 31

 

 

 



 16اللجنة رقم (1-9علوم الصحة()—م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 

 م

 

 

 االسم

 

 ارقام

 الجلوس

 5410 السيدعدلي جاد  ممدوح ابانوب 1

 5411 شفيق منصور سعد ابرام 2

 5412 سيد اسماعيل بكرى احمد 3

 5413 احمد حسن على الدين عرفان 4

 5414 اسالم احمد عبد الوهاب محمد 5

 5415 غطاس  تاوضروس ناصر صليب  6

 5416 حاتم على عبد الجواد   7

 5417 سيد قاسم محمد سيد 8

 5418 محمد على عزت على 9

 5419 محمد حسانين على احمد عمرو 10

 5420 عمرو فايز عمار توفيق 11

 5421 فولى محمد شعبان فولى 12

 5422 عزوز بولس ميخائيل كبرلس 13

 5423 فتحي اسماعيل    احمد محمد 14

 5424 حسن على احمد حسن محمد 15

 5425 على محمد حسين محمد 16

 5426 محمد طه جالل شحاته 17

 5427 محمد عفيفي محمد ابو الليل   18

 5428 بكر محمد عوض محمد 19

 5429 احمد محمد جمال محمود 20

 5430 محمود مصطفى عبد العظيم  21

 5431 محمد عليوة مصطفى محمود 22

 5432 العزيز على عبد ناجى محمود 23

 5433 الرحمن عبد تمام مصطفى 24

 5434 تونى فرغلي مصطفى 25

 5435 فؤاد محمد عادل هشام 26

 5436 مؤمن احمد محمد عبد الرحمن 27

 5437    ابراهيم على وسام  28

 5438 محمد مؤمن امل 29

 5439 شارف رجب ايمن امنية 30

 

 

 

 



 

 17اللجنة رقم (2-9علوم الصحة() م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 

 

 

 

 

 االسم

 

 

 

 الجلوس ارقام

 5440 هللا عبد محمد سماح ايمان 31

 5441 رندا محمد علي فولي 32

 5442 سيد عبد الحكيم احمد سندس 33

 5443 فاطمه مختار عبد الحميد 34

 5444 السيد ابراهيم لمياء 35

 5445 دياب انور عادل مروة 36

 5446 منى محمد يوسف سيد 37

 5447 محمود على شوقي نورا 38

 5448 محمد كيالني احمد هدى 39

 5449 سيد عبد العزيز محمد هناء 40
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قسم العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية والرياضية 18اللجنة رقم (10) م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 

 

 م

 

 

 االسم

 

 

 الجلوس ارقام

 

  محمد جمال معاذ محمود 1

5450 

 5451 محمد عادل ابو السعود 2

 5452 ن موسىيموسى حس 3

 5453 نصيف نبيل جرجس 4

 5454 اسراء عادل راغب 5

 5455 االء جمال عبد المطلب 6

 5456 الفت سيد محمد سيد 7

 5457 اماليا شاكر نصيف 8

 5458 امل قايد فصيح ابو الحسن 9

 5459 عبد الحليم حافظ عثمان هامير 10

 5460 ايالريه حربى صليب 11

 5461 آيه جمال احمد مرسى 12

 5462 بسمة محمد بهاء يحيى 13

 5463 ريهام حمدي على فيض 14

 5464 محمد سهيلة علي عبد الباقي 15

 5465 شروق طه محمد عبد الحميد 16

 5466 شيماء جمال محمد خميس 17

 5467 فداء عماد صبره 18

 5468 كارولين فايز هنري 19

 5469 مارتينا أيمن يوسف 20

 5470 ماري مقار اسحق مقار 21

 4571 ماريان سامى رؤف 22

 5472 مارينا وجدى غبلاير 23

 5473 مريم عزيز عياد 24

 5474 مريهان عماد اسحاق بولس 25

 5475 ندا جمال احمد سيد 26

 5476 نورهان هشام محمد فصيح 27

 5477 هيام ممدوح جالل جاد 28

ياسمين نمر اسماعيل عبد  29
 اللطيف

5478 

 

 

 

 



 

 19الجنة رقم (11قسم علم الحركة ()-م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 

 

 م

 

 

 

 

 

 

 االسم

 

 

 

 الجلوس ارقام

  احمد عيد عبد الرحيم محمود 1

5479 

 5480 اسالم ناصر محمد مفتاح 2

 5481 محمود صالح محمود قشيرى 3

 5482 ياسر محمد عبد الحكيم على 4

 5483 اسراء احمد عبد التواب احمد 5

 5484 الشيماء محمد صابر 6

 5485 الهام سمير عباس محمد 7

 5486 صالح الدين دارين طارق محمد 8

 5487 فاطمة معتمد رجب 9

 5488 ماريان حنين حنا حنين 10

 5489 ندا عصام عبد المعز عرابى 11

 5490 نوران مدحت حسن على 12

 5491 نورهان عماد صدقى 13

هناء محمد عصام فهمى عبد  14
 الغنى

5492 

 

 

 

 

  



 

 20اللجنة رقم (12الرياضي()=قسم التدريب م2018الفرقة الرابعة) ارقام جلوس

 

 

 

 

 ا

 

 

 االسم

 

 

 رقام

 الجلوس

  عبد الرحمن جمال محمد جابر 1

5493 

 5494 عبد الرحمن حسين رأفت 2

 5495 عمار فؤاد عبد التواب 3

 5496 كريم خالد على خليل 4

 5497 محمد سامى محمد مختار 5

 5498 محمد عبدالجواد محمد 6

 5499 العزيزالزهراء محمد سيد عبد  7

 5500 اميره رمضان محمد 8

 5501 اميره عبدالرحيم حسن 9

 5502 جهاد رجب ماضي 10

 5503 جهاد سعودي راضي محمد 11

 5504 دميانه سيدهم عبد المسيح 12

 5505 دميانه ميالد نجيب 13

 5506 حسنى رنده حسن صالح 14

 5507 زيناهم محمود انور 15

 5508 مصباحزينب رجب محمود  16

 5509 مروة منتصر فؤاد 17

 5510 مريم نصحى جرجس 18

 5511 مريهان ربيع طه عبد الواحد 19

 

 

 

                                           

                                          


