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 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونة

 . م6162/2617امعى ـام الجــواد الصحية والتمرينات والجمباز للعـــبقسمى الم 
 ( من القائمة ۱۵( إلى رقم )۱المجموعة األولى : من رقم )

 

 

 

 

 

 

التمرينات أستاذ ورئيس قسم 

 والجمباز

 

/ أمل صالح سرورأ.د   

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

 مــدرس مســـــاعد

التمرينات والجمباز بقسم   
منى يحيى البصالم.م /  

اسيادته ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۱ اخالص علً محمد علً ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤٤ مقٌد

 ۲ انور البغدادىاسراء احمد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۱۴ مقٌد

 ۳ اسراء اٌمن علً بعث هللا ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱۱۲ مقٌد

 ۴ اسراء حمدي محمد الجزار ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٧۲ مقٌد

 ۵ اسراء سامى احمد الدسوقً أبو حماد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۱۶ مقٌد

 ۶ اسراء شهاب الدٌن على عبد العال ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٤۵ مقٌد

 ٧ اسراء صالح السٌد موسى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۶٤ مقٌد

 ٤ اسراء عادل السٌد حسن هندٌه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤٤ مقٌد

 ٤ اسراء عبد العزٌز عبدالواحد اللمعً ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٤٧ مقٌد

 ۱۰ اسراء عبد الفضٌل موسً سالم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۱۳ مقٌد

 ۱۱ اسراء عبدالمحسن محمود جادهللا ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۶۰ مقٌد

 ۱۲ اسراء ماهر حسن عبد المقصود ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٤۱ مقٌد

 ۱۳ اسماء ابراهٌم محمد حسٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۵٧ مقٌد

 ۱۴ االء عبدالفتاح محمد طاٌع ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤٧ مقٌد

 ۱۵ الشٌماء طلعت ٌوسف محمد ٌوسف ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۶۶ مقٌد



 

 

 .   كلية التربية الرياضية                                                                     جامعة مدينة السادات.   

 

 
 

 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونةعلى السادة 

 . م6162/2617امعى ـام الجــواد الصحية والتمرينات والجمباز للعـــبقسمى الم 
 ( من القائمة 36( إلى رقم )16: من رقم ) لثانيةالمجموعة ا

 

 

 

 

قسم التمرينات مساعدبأستاذ 

 والجمباز 

 

الحميدشرين محمد عبد / .د .مأ  

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

 مــدرس مســـــاعد

مواد الصحيةال بقسم   

ليزا محمود الحوفىم.م / اسيادته ويعاون   

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۱۶ امانى خٌرى نبٌه ابراهٌم الجعفراوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۵۵ مقٌد

 ۱٧ امنٌة ابراهٌم شبل ابراهٌم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۳۶ مقٌد

 ۱٤ امٌرة جمال فتح هللا بطه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۵۴ مقٌد

 ۱٤ امٌرة حسنى أحمد على ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۰٤ مقٌد

 ۲۰ امٌرة خالد محمد حجازى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۶۵ مقٌد

 ۲۱ امٌمة سٌد احمد محمد سٌد احمد غراب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۲٧ مقٌد

 ۲۲ عفٌفًاندى احمد عبد السمٌع  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۱٤ مقٌد

 ۲۳ اٌه ابراهٌم ابراهٌم الطوٌل ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۶٤ مقٌد

 ۲۴ اٌه احمد عبد الحمٌد السٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۰٧ مقٌد

 ۲۵ اٌه احمد فتحى غراب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۵۴ مقٌد

 ۲۶ اٌه اشرف رمضان الملٌجى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٤۰ مقٌد

 ۲٧ اٌه جالل معوض ٌاقوت ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٧۲ مقٌد

 ۲٤ اٌه حسن على عٌسى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۲٤ مقٌد

 ۲٤ اٌه خالد محمد المعاز ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٤۱ مقٌد

 ۳۰ اٌه رجب عبد الفتاح الغنام ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۵٤ مقٌد
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 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونة

 . م6162/2617امعى ـام الجــواد الصحية والتمرينات والجمباز للعـــبقسمى الم 
 ( من القائمة 45( إلى رقم ) 31: من رقم )  ثالثةالمجموعة ال

 

 

 

 

 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات 

 والجمباز

 

وسام عادل السيد /د م.أ.  

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

 مــدرس مســـــاعد

المواد الصحية بقسم   
سها نبيل شريف/ م.م  

اسيادته ويعاون  

 

حالة القيد كود لبالطا   م اسم الطالب 

 ۳۱ اٌه صبحً محمد عجالن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۲۳ مقٌد

 ۳۲ اٌه عاطف السٌد مصلحً ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۰٤ مقٌد

 ۳۳ اٌه عبد الباقً عبد الحكم عبد المجٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۱٤ مقٌد

 ۳۴ الخالق عبد السالم وهٌباٌه عبد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۶۱ مقٌد

 ۳۵ بسمة ابراهٌم علً سعد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۲۰ مقٌد

 ۳۶ بسمة احمد عبدالحمٌد احمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۶۶ مقٌد

 ۳٧ بسمة صبحً عبد الفتاح الصباحى ٌوسف ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۶۵ مقٌد

 ۳٤ بسمة عبد الحمٌد سعٌد باظه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٧٧ مقٌد

 ۳٤ بسمة مسعد مصٌلحً سلطان ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۴٤ مقٌد

 ۴۰ ثوٌبة محمد فرٌد على ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۴۵ مقٌد

 ۴۱ جمٌلة عبد الحكٌم شوقى عبدالحكٌم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٤٤ مقٌد

 ۴۲ جهاد طلعت مصطفى خفاجً مصطفى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۱۵ مقٌد

 ۴۳ جهاد مهدي محمد منتصر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۱۲ مقٌد

 ۴۴ حنان السٌد عبد القادر مخلوف ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۲۶ مقٌد

 ۴۵ خلود حمدي محمد صالح خدٌوي ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۶٧ مقٌد
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 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونة

 . م6162/2617امعى ـام الجــوالجمباز للعواد الصحية والتمرينات ـــبقسمى الم 
 ( من القائمة 66( إلى رقم ) 46: من رقم )  لرابعةالمجموعة ا

 

 

 

 

 

قسم التمرينات مساعدب أستاذ

 والجمباز

 

مها محمد عزب/ د م.أ.  

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

 مــدرس مســـــاعد

المواد الصحية بقسم   
هاله هيكلم.م /  

اسيادته ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۴۶ دالٌا صابر حمودة على الشنوانى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۱٧ مقٌد

 ۴٧ دعاء احمد محمد زٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۲٤ مقٌد

 ۴٤ دنٌا احمد فهمى محمد سالم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۴۲ مقٌد

 ۴٤ دنٌا عماد زكى سوٌحة زخارى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۰۵ مقٌد

 ۵۰ دٌنا فتح هللا محمد رزه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۳۴ مقٌد

 ۵۱ رؤٌة عمر شوكت الشٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۵٤ مقٌد

 ۵۲ راقٌة السٌد إبراهٌم عبد المنعم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۵۱ مقٌد

 ۵۳ راندة عبد الحمٌد عبد المعز التهامى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۴٤ مقٌد

 ۵۴ رانٌا عبد الحمٌد صابر الشاعر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٧۳ مقٌد

 ۵۵ رحاب احمد السٌد الجندى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٧۶ مقٌد

 ۵۶ رحاب مجدي فكري الدسوقً ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٤٤ مقٌد

 ۵٧ رقٌة احمد عزت مصطفى احمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۳۱ مقٌد

 ۵٤ رقٌة محفوظ خلف محمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤۲ مقٌد

 ۵٤ رنا صبحً محمدى السٌد عفٌفى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۰۲ مقٌد

 ۶۰ روان عبد هللا السٌد حسن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۴۴ مقٌد
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 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونة

 . م6162/2617امعى ـام الجــواد الصحية والتمرينات والجمباز للعـــبقسمى الم 
 ( من القائمة 71( إلى رقم ) 61: من رقم )  لخامسةالمجموعة ا

 

 

 

 

 

 

 

قسم التمرينات مساعدبأستاذ 

 والجمباز

 

ماجده محمد السعيد/ د م.أ.  

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

 مــدرس مســـــاعد

المواد الصحية بقسم   
والء  طاحون م.م /  

اسيادته ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۶۱ المنعم زغلولروضة عمار عبد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۰۵ مقٌد

 ۶۲ روناء محمد عبد الفتاح عمران ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۶٤ مقٌد

 ۶۳ روٌدا عبد العظٌم محمد أبو الفضل ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٤٤ مقٌد

 ۶۴ رٌهام المهدي محمد ابوالفتوح ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٤۴ مقٌد

 ۶۵ رٌهام رمزى رزق حسن حالوه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱۲٤ مقٌد

 ۶۶ سارة اسماعٌل سعٌد اسماعٌل ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۰۱ مقٌد

 ۶٧ سارة صبري أمٌن عباس ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۳۲ مقٌد

 ۶٤ سارة عبد الرءوف عشماوى على عشماوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۰۳ مقٌد

سارة عبد الوهاب عبد الفتاح عبد الوهاب  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۳۵ مقٌد

 غزاله

۶٤ 

 ٧۰ محمود على عبدالفتاح سوٌلمسارة  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۵٤ مقٌد

 ٧۱ سعاد عبد السالم طنطاوي محمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۶۱ مقٌد
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 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونة

 . م6162/2617امعى ـام الجــواد الصحية والتمرينات والجمباز للعـــبقسمى الم 
 ( من القائمة 82( إلى رقم ) 72: من رقم )  المجموعة السادسة

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم التمرينات مدرس دكتورب

 والجمباز

 

منال عزب الزينى/ د   

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

مـــــبقس عيــــده م  

 التمرينات والجمباز

 

رشا شلتوت م /  
اسيادته ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ٧۲ سعدٌة منتصر عبد السالم صالح ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۱۱ مقٌد

 ٧۳ سلمى عاطف فتحً خلٌل محمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۵۳ مقٌد

 ٧۴ سلمى عبد القادر شكرى عبدالقادر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٧۶ مقٌد

 ٧۵ سلمى محمود عبد الغنى ابو الحدٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤۳ مقٌد

 ٧۶ اسامة اسماعٌل اسماعٌل الجزارشروق  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۴۵ مقٌد

 ٧٧ شروق اشرف أحمد السٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۶۰ مقٌد

 ٧٤ شروق سعٌد عبدالرحمن محمد الزٌاتى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۵۰ مقٌد

 ٧٤ شرٌهان صادق حسن شوكت ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٧۴ مقٌد

 ٤۰ شٌرى وهٌب حنا سعد حنا ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۶۳ مقٌد

 ٤۱ شٌماء محمد الشوره فتح هللا حسٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۴٧ مقٌد

 ٤۲ غرام مجدي محمد جالل عبدهللا ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٧٤ مقٌد
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 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونة

 . م6162/2617امعى ـام الجــوالجمباز للعواد الصحية والتمرينات ـــبقسمى الم 
 ( من القائمة 94( إلى رقم ) 83: من رقم )  المجموعة السابعة

 

 

 

 

 

 

 

مدرس دكتور بقسم التمرينات 

 والجمباز

 

عـال  طـــه /د   

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

مـــــبقس عيــــده م  

 التمرينات والجمباز
تيسير الخفيف م /  

سيادتها ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ٤۳ فاطمة بهنسى فهمى محمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۳۳ مقٌد

 ٤۴ فاٌزة ماهر عمارة أمٌن عمارة ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۱۰ مقٌد

 ٤۵ ماجدة عبد المنعم مصطفى موسى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۶۴ مقٌد

 ٤۶ مروه اٌمن علً غانم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۵۶ مقٌد

 ٤٧ نبٌل محمد ابوشوبه مروه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵٧۰ مقٌد

 ٤٤ مرٌم حبٌب وهبه داود عبده ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۵۳ مقٌد

 ٤٤ مرٌم عطٌة ٌوسف وهبه عطٌه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٤۳ مقٌد

 ٤۰ منة هللا رضا محمد البعر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۴٤ مقٌد

 ٤۱ منً رمضان محمد السٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٧٤ مقٌد

 ٤۲ على محمد مى صبرى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۴۳ مقٌد

 ٤۳ مً محمد صفى الدٌن محمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٧۱ مقٌد

 ٤۴ مٌادة جابر السٌد سلٌم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۴۱ مقٌد



 

 

 .   كلية التربية الرياضية                                                                     جامعة مدينة السادات.   

 

 
 

 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونة

 . م6162/2617امعى ـام الجــوالجمباز للع واد الصحية والتمريناتـــبقسمى الم 
 ( من القائمة 165( إلى رقم ) 95: من رقم )  ثامنةالمجموعة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرس دكتور بقسم التمرينات 

 والجمباز

 

إيمان كمال الدين المعصراوى/د  

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

مـــــبقس عيــــده م  

 التمرينات والجمباز
لليان أشرفم /  

سيادتها ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ٤۵ مٌرفت محمد احمد الضبع ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٧۵ مقٌد

 ٤۶ مٌرنا حسن فاروق حسن سلٌمان ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤۰ مقٌد

 ٤٧ نادٌن اشرف محمود توفٌق خواجه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٧۳ مقٌد

 ٤٤ ندى سمٌر حشمت محمد عبدربه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۶۲ مقٌد

 ٤٤ ندى عبد الصبور عفٌفى سلٌم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۴۶ مقٌد

 ۱۰۰ نرمٌن رافت حسن حمودة ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٤۰ مقٌد

 ۱۰۱ نهال سلٌمان عبد الحمٌد بدران ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۶۴ مقٌد

 ۱۰۲ نورا رضا عبد هللا محمد النجار ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٤۶ مقٌد

 ۱۰۳ الغرباوي نورهان احمد شوقى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۲۱ مقٌد

 ۱۰۴ هاجر احمد هالل الرغً ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۲۲ مقٌد

 ۱۰۵ هاجر جمال على دروٌش ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۶۳ مقٌد



 

 

 .   كلية التربية الرياضية                                                                     جامعة مدينة السادات.   

 

 
 

 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونة

 . م6162/2617امعى ـام الجــوالجمباز للع واد الصحية والتمريناتـــبقسمى الم 
 ( من القائمة 165( إلى رقم ) 166: من رقم )  المجموعة التاسعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرس دكتور بقسم التمرينات 

 والجمباز

 

غدير عزت سالم/ د   

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

مـبقس عيدهمــ  

مواد الصحيةال  
حنان شوقىم.م /  

اسيادته ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۱۰۶ هاجر حمدي فتوح ابو الفضل ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۳۰ مقٌد

 ۱۰٧ هاجر علً السٌد هزو ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۶٤ مقٌد

 ۱۰٤ هاجر عماد عبد الفتاح صالح ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٤٤ مقٌد

 ۱۰٤ هبة ادهم محمد بكار ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۵۶ مقٌد

 ۱۱۰ مجدي عزت ابراهٌمهبة هللا  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۰۴ مقٌد

 ۱۱۱ هبة هللا ناصر القطب ابو سكٌنة ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۳٤ مقٌد

 ۱۱۲ هدٌر احمد عطٌة ابوسلٌمة ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۶٧ مقٌد

 ۱۱۳ هدٌر علً سٌد أحمد سعد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٧۰ مقٌد

 ۱۱۴ هدٌر محمد اسامة محمود جاب هللا حسٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۳٤ مقٌد

 ۱۱۵ هناء محمد رشاد ابراهٌم عروض ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳٧٤ مقٌد



 

 

 .   كلية التربية الرياضية                                                                     جامعة مدينة السادات.   

 

 
 

 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونة

 . م6162/2617امعى ـام الجــواد الصحية والتمرينات والجمباز للعـــبقسمى الم 
 ( من القائمة 127( إلى رقم ) 116: من رقم ) عاشرةالمجموعة ال

 

 

 

 

 

 مدرس دكتور بقسم

 المواد الصحية

 

سالى عبد الستار/ د   

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

مـــــبقس عيــــده م  

 التمرينات والجمباز

 

رشا شلتوت م /  
سيادتها ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۱۱۶ هشام سٌد احمد السٌد عبادةهناء  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۵۰ مقٌد

 ۱۱٧ ٌارا سعٌد ابو الفتوح أحمد كدش ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۵۱ مقٌد

 ۱۱٤ ٌارا محمد عبد الحلٌم قشطة ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۵٧ مقٌد

 ۱۱٤ ٌاسمٌن محمود عبد الحمٌد ابراهٌم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴۴۳ مقٌد

 ۱۲۰ الشٌماء خالد عفٌفى خلٌفة ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۰۶٤ مقٌد

 ۱۲۱ امٌرة سمٌر نجٌب ابو شنب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱۰٤ مقٌد

 ۱۲۲ امٌرة موسى محمد موسى المكاوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱۳۴ مقٌد

 ۱۲۳ سارة عبد الرحمن فهٌم الدفراوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱۰۴ مقٌد

 ۱۲۴ سمر اسامة عبد المنعم سلٌمان ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۰۳۰ مقٌد

 ۱۲۵ عبد السالم عطٌهمنار عادل  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱۴۴ مقٌد

 ۱۲۶ هاجر اسامة سعد الكومى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۰٤۶ مقٌد

 ۱۲٧ بسمه محمود محمد حجازى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۰۲۱ مقٌد



 

 

 .   كلية التربية الرياضية                                                                     جامعة مدينة السادات.   

 

 
 

 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونة

 . م6162/2617امعى ـام الجــوالتمرينات والجمباز للعواد الصحية ـــبقسمى الم 
 ( من القائمة ۴۰( إلى رقم )۱المجموعة األولى : من رقم )

 

 
 

 أستاذ متفرغ بقسم

 المواد الصحية

 

 

 أ.د  حمدى عبده عاصم

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

 مدرس مساعد بقسم

 المواد الصحية
 م.م / محمود الهوارى

سيادته ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۱ ابانوب رزق هللا جرجس رزق هللا ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۳٤ مقٌد

 ۲ ابراهٌم سعٌد ابراهٌم شاهٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۱۴ مقٌد

 ۳ ابراهٌم عادل محمود زٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۲۰ مقٌد

 ۴ ابراهٌم محمد ابراهٌم فتوح مصطفى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۲۳ مقٌد

 ۵ ابراهٌم نبٌل عبدالحمٌد نوٌر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۰۵۵ مقٌد

 ۶ احمد ابراهٌم أحمد مصطفى دٌاب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۶۵ مقٌد

 ٧ احمد ابراهٌم عبد الجابر ابراهٌم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۴۰ مقٌد

 ٤ احمد ابراهٌم عبد السالم عسر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۶۲ مقٌد

 ٤ المقصود حسنٌن حبٌباحمد ابراهٌم عبد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲٤٤ مقٌد

 ۱۰ احمد ابراهٌم فؤاد محمد الدمرداش ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۰۲ مقٌد

 ۱۱ احمد ابراهٌم محمد ابوالعزم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳۳۴ مقٌد

 ۱۲ احمد اشرف عبد الفتاح عٌسوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤٤ مقٌد

 ۱۳ احمد اشرف محمد عزام ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۱۵ مقٌد

 ۱۴ احمد السٌد الدٌساوى ابراهٌم الصعٌدى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۱۶ مقٌد

 ۱۵ احمد السٌد سالم الدماطى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۱٧ مقٌد

 ۱۶ احمد السٌد عبد السٌد قطب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۱٧ مقٌد

 ۱٧ احمد بدوى محمد سٌد احمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۱٤ مقٌد

 ۱٤ النشاراحمد جمال السٌد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٧۵ مقٌد



 

 

 .   كلية التربية الرياضية                                                                     جامعة مدينة السادات.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۱٤ احمد حسن احمد عالم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤٤ مقٌد

 ۲۰ احمد حلمً ابراهٌم خضر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۲۲ مقٌد

 ۲۱ احمد حمدي محمود فرغل ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۶۶ مقٌد

 ۲۲ احمد خالد زكى ابو سعدة ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤٤ مقٌد

 ۲۳ احمد خالد محمد ابراهٌم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳٤۰ مقٌد

 ۲۴ احمد رضا عبد البارى عماره ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤۴ مقٌد

 ۲۵ احمد رمضان عبد السالم دٌاب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۵۳ مقٌد

 ۲۶ احمد رمضان عبد هللا عبٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۱٤ مقٌد

 ۲٧ احمد رمضان محمد فرح ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۵۳ مقٌد

 ۲٤ احمد زٌن محمد ابو جلٌل ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳۲۴ مقٌد

 ۲٤ احمد ساجد رمزى مراد سالم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۰۶ مقٌد

 ۳۰ احمد سالمة فتحى عبد الحفٌظ ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤٤ مقٌد

 ۳۱ احمد سمٌر  جمعة  عباده ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤۰ مقٌد

 ۳۲ احمد سمٌر عبد التواب دروٌش ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤۳ مقٌد

 ۳۳ احمد سمٌر عبد الحمٌد قطب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۴٤ مقٌد

 ۳۴ احمد شوقى خطاب على خطاب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳٧۱ مقٌد

 ۳۵ احمد صبحً أمٌن عٌسى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۲۶ مقٌد

 ۳۶ احمد صبرى عبد الحق الحالج ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۲۰ مقٌد

 ۳٧ الجوهرىاحمد ضٌاء الدٌن مبارك محمد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۳۲ مقٌد

 ۳٤ احمد طارق محمد احمد غنٌم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۲٤ مقٌد

 ۳٤ احمد عاشور عاشور الصعٌدى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۱۵ مقٌد

 ۴۰ احمد عبد الباسط احمد ابو غانم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۱٤ مقٌد



 

 

 .   كلية التربية الرياضية                                                                     جامعة مدينة السادات.   

 

 
 

 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 والسادة الهيئة المعاونة على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس

 . م6162/2617امعى ـام الجــواد الصحية والتمرينات والجمباز للعـــبقسمى الم 
 ( من القائمة 81( إلى رقم ) 41: من رقم )  ثانيةالمجموعة ال

 

 
 

 

 أستاذ ورئيس قسم

 المواد الصحية

 

 أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

 مدرس مساعد بقسم

 المواد الصحية
 م.م / كريم غريب

سيادته ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۴۱ احمد عبد العزٌز ابراهٌم عبد العزٌز ابراهٌم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۴۵ مقٌد

 ۴۲ احمد عبد الغنى محمد عبد العزٌز ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳۰٤ مقٌد

 ۴۳ فؤاد محمد احمد فكري ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤۴ مقٌد

 ۴۴ احمد فهمى ابو الفضل دراز ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤۳ مقٌد

 ۴۵ احمد فوزى السٌد سعٌد ابوراشد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۲۲ مقٌد

 ۴۶ احمد كمال التهامى شهاب الدٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤۱ مقٌد

 ۴٧ احمد مجدي محمد الغلبان ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۶٧ مقٌد

 ۴٤ محمد أحمد أبو العال احمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۴٤ مقٌد

 ۴٤ احمد محمد النوبى نور ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۲۰ مقٌد

 ۵۰ احمد محمد جمال عبد الصادق ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۲۱ مقٌد

 ۵۱ احمد محمد ذكى محفوظ ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٧٧ مقٌد

 ۵۲ احمد محمد عبد التواب رسالن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۰٧ مقٌد

 ۵۳ محمد عبد الرازق الشلوفىاحمد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤۴ مقٌد

 ۵۴ احمد محمد عبدالعزٌز محمد فرحات ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۰۶ مقٌد

 ۵۵ احمد محمود سعٌد درباله ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۲٤ مقٌد

 ۵۶ احمد هشام رمضان أبو جرٌدة ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۰٤ مقٌد

 ۵٧ احمد هشام عبدالوهاب عباس ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۰٧ مقٌد

 ۵٤ اسامة عاطف محمود ابوٌوسف ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤۱ مقٌد
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حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۵٤ اسامة عبد العال عبد الوهاب ابو الفضل ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۰٤ مقٌد

 ۶۰ اسامة علوانً حمٌدة ادرٌس ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۳٤ مقٌد

 ۶۱ اسامه محمد محمد البربرى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۱۶ مقٌد

 ۶۲ اسعد محمد احمد ابو حرب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳٧۰ مقٌد

 ۶۳ اسالم ابو الفتح مصطفى رسالن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۱٤ مقٌد

 ۶۴ اسالم السٌد زكى هدهود ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۵٤ مقٌد

 ۶۵ اسالم خالد عبدالحمٌد محمد الشنتورى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۲۵ مقٌد

 ۶۶ اسالم زكرٌا امٌن سالم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۰٤ مقٌد

 ۶٧ اشرف السٌد االمام السٌد الصعٌدى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۱۰ مقٌد

 ۶٤ السٌد حسٌن السٌد خضر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۳۰ مقٌد

 ۶٤ السٌد محمد رشاد السٌد حسٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱٤٤ مقٌد

 ٧۰ السٌد مسعد السٌد ابو عاشور ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۳٤ مقٌد

 ٧۱ إبراهٌم حسنانس محمد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۱۱ مقٌد

 ٧۲ اٌمن حازم عبدالغنى أبوشرٌف ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۶٤ مقٌد

 ٧۳ باسل موسى عبد الرحٌم ابراهٌم ناصف ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۴۱ مقٌد

 ٧۴ باسم جالل فتح هللا فوده ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۱۳ مقٌد

 ٧۵ بسام عالء الدٌن عبد المنعم محمد شلبً ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۲۰ مقٌد

 ٧۶ جالل ٌسرى السٌد عوض ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳۶۶ مقٌد

 ٧٤ حسن مصطفى عبدالوهاب الخضراوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۵۴ مقٌد

 ٧٤ حماده محمد محمد علوانى عالم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۳۳ مقٌد

 ٤۰ خالد خٌرى عبداللطٌف محمد ٌونس ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤۵ مقٌد

 ٤۱ حمادزٌاد عادل صفوت محمد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤۲ مقٌد
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 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونة
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مساعد بقسم التمرينات أستاذ 

 والجمباز

 

 أ.م.د / حمدى أحمد وتوت

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

 مدرس مساعد بقسم

 المواد الصحية
 م.م / عبد الرحمن غانم

سيادته ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ٤۲ سعٌد عقبة طنطاوى الحداد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤۲ مقٌد

 ٤۳ محمد عبد الفضٌل عبد السالم سعٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۲۲ مقٌد

 ٤۴ شرٌف حسٌن على عٌسى الحاج عٌسى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۱٤ مقٌد

 ٤۵ شهاب عبد العزٌز مشهور عبد العزٌز ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۲٤ مقٌد

 ٤۶ شهاب عالءالدٌن فرج احمد منصور ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳۶۴ مقٌد

 ٤٧ العشماوىعادل محمد عبدالغفار  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۵۴ مقٌد

 ٤٤ عاطف ابو المجد عبد الباقى علٌوه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۲۳ مقٌد

 ٤٤ عبد الباسط صالح علً عبد الباسط ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۳۵ مقٌد

 ٤۰ عبد الحمٌد عادل عبد الحمٌد سلٌم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۴۱ مقٌد

 ٤۱ عبد الرحمن ابراهٌم عبد العزٌز عطٌه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۱٤ مقٌد

 ٤۲ عبد الرحمن سعٌد عمر عبدالنبى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۵٤ مقٌد

 ٤۳ عبد الرحمن محمد ٌوسف فوده ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۰۴ مقٌد

 ٤۴ عبد الرحٌم محمد ابو رواش الموزى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۳۶ مقٌد

 ٤۵ عبد العزٌز احمد عبد السالم بكر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤٧ مقٌد

 ٤۶ احمد عبد العزٌز ماضىعبد العزٌز  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۳۰ مقٌد

 ٤٧ عبد العظٌم صالح عبدالعظٌم على عٌاد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۵۶ مقٌد

 ٤٤ عبد هللا عاطف رٌان حسن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱٧۰ مقٌد

 ٤٤ عبد المحسن احمد عبد المحسن مودوع ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۴۲ مقٌد
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حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۱۰۰ عبده محمد نعٌم منصور شرف الدٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۴٤ مقٌد

 ۱۰۱ عالء محمود عبدالعلٌم مكاوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤۲ مقٌد

 ۱۰۲ على احمد عبدالحكٌم فواز ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۴۱ مقٌد

 ۱۰۳ علً حسن على الخولً ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۱۴ مقٌد

 ۱۰۴ علً صابر علً عسران ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤۳ مقٌد

 ۱۰۵ علً فتحً علً علً خلٌفة ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۲۱ مقٌد

 ۱۰۶ على كمال على محمود ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳۲۱ مقٌد

 ۱۰٧ على محمود محمد محمود ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۴۲ مقٌد

 ۱۰٤ عمر احمد محمود البهجى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۱۲ مقٌد

 ۱۰٤ عمر خالد محمد جمال احمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۰۱۴ مقٌد

 ۱۱۰ عمر عبد العزٌز محمد عمار ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤۴ مقٌد

 ۱۱۱ عمر عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الموافى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۲٤ مقٌد

 ۱۱۲ عمر محمد حلمى محمد جبر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۰۳ مقٌد

 ۱۱۳ عمرو عاشور السٌد رمٌح ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤۱ مقٌد

 ۱۱۴ المنعم  عثمانعمرو عثمان عبد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۲۶ مقٌد

 ۱۱۵ فهمً مهنً فهمً إسماعٌل مصطفى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳۳۱ مقٌد

 ۱۱۶ كرم كمال عبد النظٌر العٌاط ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۰۱ مقٌد

 ۱۱٧ كرٌم بالل محمود ابوعٌسوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤٤ مقٌد

 ۱۱٤ كرٌم جمال سعٌد الالهونى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۱۰ مقٌد

 ۱۱٤ كرٌم حسٌن السٌد هزو ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۳٧ مقٌد

 ۱۲۰ كرٌم محمد محمد شعبان ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۱۳ مقٌد

 ۱۲۱ كمال صبري محمد كمال امٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۰۶ مقٌد

 ۱۲۲ محمد ابراهٌم اسماعٌل عنوز ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤٧ مقٌد
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 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونةعلى السادة الرواد 
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 مدرس دكتور بقسم

 التمرينات والجمباز

 

 د/ أحمد عبد العزيز

 

 

ىـلمـالعد ــالرائ  

 

 معيـــــــد بقسم

 المواد الصحية
 م / أحمد صبرى يادم

سيادته ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۱۲۳ محمد ابراهٌم السٌد على ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٧۶ مقٌد

 ۱۲۴ محمد ابراهٌم سٌد احمد عامر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۳۴ مقٌد

 ۱۲۵ صالح غلوشمحمد ابراهٌم  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱٤۰ مقٌد

 ۱۲۶ محمد ابراهٌم محمود الدفراوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳۳۲ مقٌد

 ۱۲٧ محمد احمد السٌد جابر الرغى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۱۰ مقٌد

 ۱۲٤ محمد احمد حسن أبوالعٌش ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۱٤ مقٌد

 ۱۲٤ محمد احمد عزب القط ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۱٧ مقٌد

 ۱۳۰ محمدالنبوى على ماضى محمد احمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۳۵ مقٌد

 ۱۳۱ محمد اسامة محمد فهمى شلبى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٧۰ مقٌد

 ۱۳۲ محمد اشرف خلٌل عطا ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۳٤ مقٌد

 ۱۳۳ محمد السٌد ابوالعنٌن عالم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۵۵ مقٌد

 ۱۳۴ محمد السٌد عبد النبى سٌد احمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤۵ مقٌد

 ۱۳۵ محمد السٌد محمد طه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۶۰ مقٌد

 ۱۳۶ محمد السٌسً حلمى السٌدالسٌسً ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۱۴ مقٌد

 ۱۳٧ محمد اٌمن محمد سعٌد الدور ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۱۴ مقٌد

 ۱۳٤ محمد اٌهاب محمد محً الدٌن النعمانً ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۳۵ مقٌد

 ۱۳٤ المخرطمحمد جالل مرسى  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤۶ مقٌد

 ۱۴۰ محمد جمال زاٌد محمد زاٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۲٧ مقٌد
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حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۱۴۱ محمد جمال عبدالعاطى رضوان ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٧٧ مقٌد

 ۱۴۲ محمد حسام السٌد زكً ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۱۱ مقٌد

 ۱۴۳ محمد حسن السٌد جمعة ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۵۰ مقٌد

 ۱۴۴ محمد حسن محمد مصطفى خضر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۴٤٧ مقٌد

 ۱۴۵ محمد حمدي عبد الحمٌد قابل ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۶٤ مقٌد

 ۱۴۶ محمد خمٌس أحمد جامع ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۰٤ مقٌد

 ۱۴٧ محمد رأفت احمد شلتوت ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤۵ مقٌد

 ۱۴٤ محمد رفعت نجٌب عبد السالم زاٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۱۳ مقٌد

محمد زكرٌا عبد اللطٌف عبد الرحمن  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۵۰ مقٌد

 رمضان

۱۴٤ 

 ۱۵۰ محمد سامى عبد العاطى الجندى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۲٤ مقٌد

 ۱۵۱ محمد سلٌمان محمد بركات ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵٧۳ مقٌد

 ۱۵۲ محمد شاكر عبد اللطٌف عوض ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤٤ مقٌد

 ۱۵۳ شرٌف عبدالقوى محمدمحمد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۰۰ مقٌد

 ۱۵۴ محمد شعبان محمد ابو الخٌر عالء الدٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۰٤ مقٌد

 ۱۵۵ محمد صابر إبراهٌم حسٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۰٧ مقٌد

 ۱۵۶ محمد صبحً ابو الحسن الدماطى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۴۲ مقٌد

 ۱۵٧ محمد صبرى سعد حسام الدٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵٧۴ مقٌد

 ۱۵٤ محمد صالح سعٌد عالمه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۵٤ مقٌد

 ۱۵٤ محمد طارق سعٌد محروس ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤۱ مقٌد

 ۱۶۰ محمد عادل فهمى الرشٌدى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۰٧ مقٌد

 ۱۶۱ محمد عبد الجابر مصطفى العادلى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۵۱ مقٌد

 ۱۶۲ محمد عبد الرحمن محمد ابو زٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۳٧ مقٌد

 ۱۶۳ محمد عبد الفتاح مصلح زقزوق ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳۵۱ مقٌد



 

 

 .   كلية التربية الرياضية                                                                     جامعة مدينة السادات.   

 

 
 

 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونة

 . م6162/2617امعى ـام الجــواد الصحية والتمرينات والجمباز للعـــبقسمى الم 
 ( من القائمة 264( إلى رقم ) 164: من رقم ) خامسةالمجموعة ال

 

 

 

مدرس دكتور بقسم التمرينات 

 والجمباز

 

الرجالد / أسامه عز   

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

 معيــــــد بقســــم

 التمرينات والجمباز
 م/ محمد عتريس

سيادته ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۱۶۴ عبد الموجود احمد حسانٌن محمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۴۰ مقٌد

 ۱۶۵ محمد عبد الناصر محمد ابراهٌم عبد الحى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۳۳ مقٌد

 ۱۶۶ محمد عبد الناصر محمد محمد ابو على ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤٤ مقٌد

 ۱۶٧ محمد عصام أمٌن شاهٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱٤۱ مقٌد

 ۱۶٤ الجزارمحمد عالء الدٌن محمد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۰۱ مقٌد

 ۱۶٤ محمد عالء سعٌد ابراهٌم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٧۶ مقٌد

 ۱٧۰ محمد علً العترٌس السعدنى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۳۲ مقٌد

 ۱٧۱ محمد علً عبد المرضً محمود نصر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۰۲ مقٌد

 ۱٧۲ محمد فتحً رمضان الزغم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۶۰ مقٌد

 ۱٧۳ شرف الدٌن محمدمحمد كمال  ۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵٤٤ مقٌد

 ۱٧۴ محمد مبروك محمد عبد هللا ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۶۱ مقٌد

 ۱٧۵ محمد مجدي عبد الرسول السعدنى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۶۱ مقٌد

 ۱٧۶ محمد محمد عبدالغنى عبدربه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤۳ مقٌد

 ۱٧٧ محمد محمد على ابراهٌم محمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۵۶ مقٌد

محمد محمد على عبد الظاهر ابراهٌم  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۶۲ مقٌد

 االمبابى

۱٧٤ 

 ۱٧٤ محمد محمد محمود الرامى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤٤ مقٌد

 ۱٤۰ محمد محمود محمد فتحً األسود ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤۰ مقٌد

 ۱٤۱ محمد محمود محمد نمشه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۶۳ مقٌد



 

 

 .   كلية التربية الرياضية                                                                     جامعة مدينة السادات.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۱٤۲ محمد مصطفى محمد على الشبٌنى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۲٤ مقٌد

 ۱٤۳ محمد هشام عبد العزٌز البسومً ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤۳ مقٌد

 ۱٤۴ محمود احمد محمد بدوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۶۳ مقٌد

 ۱٤۵ محمود اسامه عبد المنعم سعٌده ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۱۲ مقٌد

 ۱٤۶ احمد احمد عمارةمحمود السٌد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۱۵ مقٌد

 ۱٤٧ محمود امام عبده حسام الدٌن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵٧۵ مقٌد

 ۱٤٤ محمود بدوى اسماعٌل محمد اسماعٌل ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۶۴ مقٌد

 ۱٤٤ محمود جمال عبد الفتاح محفوظ ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۶۵ مقٌد

 ۱٤۰ محمود جمال مصطفى على توفٌق ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۳۰ مقٌد

 ۱٤۱ محمود حافظ محمود هالل ۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵٤٤ مقٌد

 ۱٤۲ محمود حلمً عبد المطلب حمودة ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۲۵ مقٌد

 ۱٤۳ محمود خالد عبده ٌوسف السٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۶۵ مقٌد

 ۱٤۴ محمود ذكرٌا مصطفى الغرباوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۲٤ مقٌد

 ۱٤۵ محمد خلف محمود سالمة عبد المقصود ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۰۴ مقٌد

 ۱٤۶ محمود عادل احمد ابوشٌب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۴۳ مقٌد

 ۱٤٧ محمود عبد العظٌم مختار مصطفى سالمه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۱۰ مقٌد

 ۱٤٤ محمود عبد الهادى محمود محمد ابوشنب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۰۲۴ مقٌد

 ۱٤٤ محمود عصام جمال الدٌن السخاوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٤۱ مقٌد

 ۲۰۰ محمود عطٌه فتح هالل ۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵٤٧ مقٌد

 ۲۰۱ محمود كمال ٌوسف عبد الصادق ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۴۴ مقٌد

 ۲۰۲ محمود محمد حسن رجب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۶۳ مقٌد

 ۲۰۳ محمود محمد عبدالعزٌز موسى النعناعى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۱٧ مقٌد

 ۲۰۴ الغرباوىمحمود محمد على وهبه  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۴۶ مقٌد



 

 

 .   كلية التربية الرياضية                                                                     جامعة مدينة السادات.   

 

 
 

 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 على السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة المعاونة

 . م6162/2617امعى ـام الجــواد الصحية والتمرينات والجمباز للعـــبقسمى الم 
 ( من القائمة 246( إلى رقم ) 265: من رقم ) لسادسةالمجموعة ا

 

 

 

مدرس دكتور بقسم التمرينات 

 والجمباز

 

 

 د/ ياسر قطب

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

مدرس مساعد بقسم المواد 

 الصحيه
 م .م / كريم غريب

سيادته ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۲۰۵ محمود محمد محمود الشٌخ ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤۶ مقٌد

 ۲۰۶ محمود بدرمحمود محمد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۶۴ مقٌد

 ۲۰٧ محمود مصطفى محمد بعث هللا ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱٤٤ مقٌد

 ۲۰٤ محمود نور الدٌن محمد خلٌفة ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۳۱ مقٌد

 ۲۰٤ مختار أحمد مختار عوض ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۳۴ مقٌد

 ۲۱۰ مروان محمد محمد الشٌخ ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۳٧ مقٌد

 ۲۱۱ ابراهٌم ٌوسف احمد ٌوسفمصطفى  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٧۵ مقٌد

 ۲۱۲ مصطفى اسماعٌل محى الدٌن الفقى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤٧ مقٌد

 ۲۱۳ مصطفى جمال إبراهٌم محمد النمر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٧۳ مقٌد

 ۲۱۴ مصطفى رجاء موسً متولً الكومى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۳۴ مقٌد

 ۲۱۵ مصطفى عبد الرحمن احمد محمود فاضل ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۲۶ مقٌد

 ۲۱۶ مصطفى عبد الرحمن عشرى على خٌر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۶۶ مقٌد

 ۲۱٧ مصطفى عبد الفتاح محمود ابو اسماعٌل ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱٤۰ مقٌد

 ۲۱٤ مصطفى عبد المقصود عبد هللا المالح ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٧٤ مقٌد

 ۲۱٤ مصطفى عبد الناصر حفنى البلتاجى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۱۱ مقٌد

 ۲۲۰ مصطفى عصام عبد الرحٌم سالم البتانونى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۲۱ مقٌد

 ۲۲۱ مصطفى علً عبدالمقصود ابراهٌم القبٌدى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۳۲۴ مقٌد

 ۲۲۲ مصطفى محمد محمود السوٌدى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۶٧ مقٌد



 

 

 .   كلية التربية الرياضية                                                                     جامعة مدينة السادات.   

 

 
 

 

 

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۲۲۳ حسٌن ابوشادىمصطفى محمد محمود  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۱۶ مقٌد

 ۲۲۴ مهاب نبٌل أحمد منصور ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۵٧ مقٌد

 ۲۲۵ مٌنا صبري ٌوسف اسعد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۴۶ مقٌد

 ۲۲۶ نادر  السٌد جاد عبد السمٌع ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۱۲ مقٌد

 ۲۲٧ نادر جالل عبد العزٌز الورورى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۶٧ مقٌد

 ۲۲٤ محمد محمد موسًنور  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۵٧ مقٌد

 ۲۲٤ هادي حسام الدٌن زكرٌا شعٌب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲۲٧ مقٌد

 ۲۳۰ ٌوسف احمد محمود محمد البشقاوي ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۲٧٤ مقٌد

 ۲۳۱ ٌوسف جمال عبد السالم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۵۱۳ مقٌد

 ۲۳۲ ٌوسف خالد سٌد احمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳۴۴ مقٌد

 ۲۳۳ صبحً السٌد ابراهٌم الفقً ٌوسف ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۵۰۱۰۰۱۰٤ مقٌد

 ۲۳۴ ابانوب عزٌز حبٌب حنا ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۱٧۴ مقٌد

 ۲۳۵ احمد عصام حلمً السٌد حسن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۵۳ مقٌد

 ۲۳۶ احمد عالء الدٌن عبد السالم بدٌر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۲۳۵ مقٌد

 ۲۳٧ احمد على عبد المنعم زهران ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳٤۱ مقٌد

 ۲۳٤ احمد مجدى توفٌق عبد العاطى خلٌفه ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳۳۳ مقٌد

 ۲۳٤ احمد محمد السٌد الزهوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳۲۰ مقٌد

 ۲۴۰ احمد محمد موسى دٌاب ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۰۵ مقٌد
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 كشف توزيع طلبة الفرقة الثانية 

 المعاونةعلى السادة الرواد العلميين من أعضاء هيئة التريس والسادة الهيئة 

 . م6162/2617امعى ـام الجــواد الصحية والتمرينات والجمباز للعـــبقسمى الم 
 ( من القائمة 275( إلى رقم ) 241: من رقم )  سابعةالمجموعة ال

 

 
  

 

مدرس دكتور بقسم المواد 

 الصحية

 

 د/ ســيد صـــالح

 

ىـلمـد العــالرائ  

 

مدرس مساعد بقسم المواد 

 الصحية
الرحمن غانمم.م / عبد   

سيادته ويعاون  

 

حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۲۴۱ احمد ولٌد محمد غرٌب ابوشاكر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۳۰۴ مقٌد

 ۲۴۲ باسل احمد نصر محمد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲٧۶ مقٌد

 ۲۴۳ حسام الدٌن اشرف عبد المجٌد السٌسى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۰۰۴ مقٌد

 ۲۴۴ عاطف عبد الصبور مرسى خلٌلحسام  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲٤۰ مقٌد

 ۲۴۵ سامى عبد الفتاح الحفنى حامد النجار ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲٧٧ مقٌد

 ۲۴۶ شادى عصام الدسوقً عدس ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱٤۰ مقٌد

 ۲۴٧ عادل عبد العظٌم عبد البارى اسماعٌل ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲٤۲ مقٌد

 ۲۴٤ الشٌشٌنىعادل ٌسن محمد ٌوسف  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲٧۴ مقٌد

 ۲۴٤ عبد الرحمن عبدالناصر سعد قالش ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۰۱۵ مقٌد

 ۲۵۰ عبد هللا سالم محمد بدوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۰۴۳ مقٌد

 ۲۵۱ عبد هللا عبد الرحمن حسن بدٌر ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۵۲ مقٌد

 ۲۵۲ على أشرف على أحمد عبد الرحٌم ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲٤۳ مقٌد

 ۲۵۳ عمرو عالء عثمان السٌد عوض ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱٧۲ مقٌد

 ۲۵۴ عمرو محمد سعٌد السٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱٧۳ مقٌد

 ۲۵۵ كرٌم السعٌد احمد ناصف ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۰۳۰ مقٌد

 ۲۵۶ محمد ابو النور معتز ابو النور ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۳٧۱ مقٌد

 ۲۵٧ محمد السٌد عبد الغنً جمٌل ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱٤۶ مقٌد

 ۲۵٤ محمد اٌمن محمد عطٌة السعدنً ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۱۲۲ مقٌد
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حالة القيد كود الطالب   م اسم الطالب 

 ۲۵٤ محمد جمال سٌد احمد شرباش ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۳٧۳ مقٌد

 ۲۶۰ محمد حسن سعد حسن الزناتى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲٧٤ مقٌد

 ۲۶۱ محمد سعد محمد الشبراوى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۱۵٤ مقٌد

 ۲۶۲ محمد عبد هللا السٌد زاٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۰۱ مقٌد

 ۲۶۳ محمد ممدوح عبد الجواد البلونى ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۶۲ مقٌد

 ۲۶۴ مصطفً سمٌر صادق اللطخ ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۳۴٧ مقٌد

 ۲۶۵ مٌالد صابر عطا هللا الٌاس ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۱٤۳ مقٌد

 ۲۶۶ البٌطارهادي سمٌر علً  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۴۰۱۰۰۲۰٤ مقٌد

 ۲۶٧ احمد ابراهٌم نصحى السٌد ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۲٤٤ مقٌد

 ۲۶٤ احمد محمد ماهر الملٌح ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۳۰۵ مقٌد

 ۲۶٤ احمد محمود محمد امٌن مبروك ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۳۴۵ مقٌد

 ۲٧۰ زكرٌا محى ٌحى زكرٌا العقده ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۳٤۱ مقٌد

 ۲٧۱ جمال عبد الفتاح ابو زٌدمحمد  ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۳۳٤ مقٌد

 ۲٧۲ محمد عادل ابراهٌم محمود ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۲۰۱۰۰۱۱۶ مقٌد

 ۲٧۳ محمود ٌسن عبد هللا عجالن ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۲۰۱۰۰۰۵۰ مقٌد

 ۲٧۴ مصطفى محمود السٌد بٌبرس ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۳۰۱۰۰۳٤٤ مقٌد

 ۲٧۵ مصطفى منصور حمدى شرف ۰۴۳٤۴۱۲۰۱۲۰۱۰۰۱٤٧ مقٌد


