
 

 

 

 

 كلية الرتبية الرياضية  جامعة مدينة السادات
 

 

في  اتالالئق الباتالط بأسماءبيان 

 رياضية بكلية  تربية اختبارات قدرات

 م السادات  اتتربية رياضيه/ بن

 السادات نةمدي امعةج

 

 

 

 

 

 



 

 

  في اختبارات قدرات اتالالئق الباتالط بأسماءبيان 
 السادات امعةم السادات ج اترياضية بكلية تربية رياضيه/ بن تربية

 
 كلية الرتبية الرياضية  جامعة مدينة السادات

 

3من  1الصفحة   

الكلية عميد الختم  اسم مدخل البيانات رئيس عام اإلمتحان 

 أ.م.د أكرم كامل  أ.د طارق محمد عبدالرءوف  أ.د محمد طلعت أبو المعاطي  

 التوقيع التوقيع التوقيع 

 
 

 ملحوظة االدارة المدرسة اسم الطالب رقم الجلوس م

  السادات عمر بن عبد العزيز الثانوية بالخطاطبة هعبد الالايه اسماعيل محمود احمد  255361 1

  الشهداء الشهداء الثانوية بنات ايمان الشحات على ناطوره 269001 2

  كوم حمادة اتمبروك الثانوية بن عطيةالشهيد  رؤى مبروك زكريا محمد سعد 520056 3

  كوم حمادة الحدين الثانويه المشتركه شيماء محمد محمود ابراهيم االعصر 543242 4

  كوم حمادة عبد الواحد البسومى الثانويه المشتركه دينا أمين محمد خضر 498817 5

  التحرير بدر الثانويه بنات رحمه سعيد فؤاد حافظ عمر 537346 6

  اشمون الشهيد ممدوح مصطفى بخيت الثانوية بنات بأشمون عزيزندى اسامه احمد عبدال 260736 7

  السادات الخطاطبه الثانويه المشتركة عبير شعبان عزالدين عفيفى 255290 8

  منوف منازل إدارة منوف فاطمه على زكى الحلفاوى 297247 9

  مادةكوم ح الشهيد عطيه مبروك الثانوية بنات يوستينا عطيه صبحى سعد عبده 543231 10

  السادات جالل خضر الثانوية بكفر داود اسراء سامى محمد عبدهللا 255463 11

  كوم حمادة الحدين الثانويه المشتركه إيمان عبد السالم عبد المجيد العلقامى 543237 12

  منوف منازل إدارة منوف تقى حسنى كمال الكاشف 276940 13

  الشهداء دنشواى الثانويه المشتركه غاده عبدالمنعم عبدالعزيز الخولى 287912 14

  الشهداء منازل إدارة الشهداء ايمان احمد عالم الصعوه 279335 15

  كوم حمادة الشهيد عطيه مبروك الثانوية بنات ساره صبرى عوض محمد يادم 520065 16

  السادات السادات الثانوية للبنات روان اسامه عبدالعظيم شعالن 254935 17

  كوم حمادة الشهيد عطيه مبروك الثانوية بنات ا عدوى محمد حسينيار 520174 18

  السادات السادات الثانوية للبنات روضه شوقى احمد الحداد منصور 255237 19

  الشهداء دنشواى الثانويه المشتركه ايه رجب عبدالمنصف الخبيرى 269592 20

  اشمون انوية المشتركةسمادون الث هاجر بليغ عبدالرازق عبدالمطلب سالم 260224 21

  منوف سدود الثانوية المشتركة ساره شوقى عبدالعظيم هيكل 253215 22

  كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة روان رمضان على رياض 498974 23

  كوم حمادة الشهيد عطيه مبروك الثانوية بنات عبله عماد محمد المراكبى 520089 24

  اشمون الشهيد اسماعيل احمد الطنطى الثانوية بسبك االحد اسماعيل عبدالرازق داليا نبوى 260392 25

  كوم حمادة الشهيد عطيه مبروك الثانوية بنات نورا عادل محمد عبد الحليم شعبان 520152 26

  التحرير بدر الثانويه بنات االء الوليد محمد عبدالرحمن 520580 27

  منوف منازل إدارة منوف شروق اشرف عبدهللا القارح 292324 28

  منوف نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف ساره اشرف مهدى عبداللطيف 252894 29

  منوف سدود الثانوية المشتركة هدى عبدهللا محمود الهنداوى 253278 30

  ادةكوم حم خدمات بالل عبد السالم الثانويه المشتركه ياسمين عبدالرحمن محمد احمد االسود 499092 31

  الشهداء دنشواى الثانويه المشتركه ايمان فتحى اسماعيل الخولى 287908 32

  منوف نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف ايمان عبدالهادى سعيد السبكى 252614 33

  الشهداء زاوية الناعورة الثانوية المشتركة رغده محمد رجب على اللولى 269498 34

  كوم حمادة الشهيد عطيه مبروك الثانوية بنات ق اسماعيل جادايمان محمد توفي 520019 35

  كوم حمادة الشهيد عطيه مبروك الثانوية بنات ياسمين عادل محمد محفوظ محمد نصار 520176 36

  منوف نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف سناء دسوقى عبدالسميع وهدان 253085 37

  كوم حمادة الشهيد عطيه مبروك الثانوية بنات ى صليبميرنا عبد المالك توفيق ذك 530573 38

  السادات السادات الثانوية للبنات امنيه حسن احمد ابو طالب عيد 254983 39

  الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل ايمان محمد شعبان البكرى 268824 40



 

 

  في اختبارات قدرات اتالالئق الباتالط بأسماءبيان 
 السادات امعةم السادات ج اترياضية بكلية تربية رياضيه/ بن تربية

 
 كلية الرتبية الرياضية  جامعة مدينة السادات

 

3من  2الصفحة   

الكلية عميد الختم  اسم مدخل البيانات رئيس عام اإلمتحان 

 أ.م.د أكرم كامل  أ.د طارق محمد عبدالرءوف  أ.د محمد طلعت أبو المعاطي  

 التوقيع التوقيع التوقيع 

 
 

  االدارة المدرسة اسم الطالب رقم الجلوس م

  اشمون سمادون الثانوية المشتركة ايه صالح الدين اسحق لطفى راغب 260167 41

  التحرير بدر الثانويه بنات كوثر ياسر كمال الدين محمد الغرباوى 520676 42

  التحرير رشوان احمد رشوان الثانوية المشتركة نور السيد على مهران احمد 499216 43

  كوم حمادة الطود الثانويه المشتركه عويدىبسنت رمضان محمود عبد اللطيف ال 498907 44

  التحرير خدمات النجاح الثانويه المشتركه اسماء متحت عبدهللا احمد عبده 499252 45

  منوف سدود الثانوية المشتركة ياسمين السيد ابوالعنين عالم 253272 46

  ساداتال الخطاطبه الثانويه المشتركة هايدى محمود نصرالدين محمد حسن 255301 47

  الشهداء منازل إدارة الشهداء ندى هشام عبدالحميد حبيب 293226 48

  كوم حمادة خدمات شابور الثانوية المشتركة نورهان السيد محمد بركات 499025 49

  الشهداء الشهداء الثانوية بنات شروق خالد ابراهيم الدسوقى محمد عبد العال 269118 50

  الشهداء شهداء الثانوية بناتال مى اشرف جابر على 287885 51

  كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة مارينا امجد صليب جابر صليب 520498 52

  اشمون الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بسنتريس ليديا لويس سامى رزق 259498 53

  منوف نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف منار اشرف حلمى البش 252950 54

  منوف نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف اسماء مجدى محمد حسن أبو ليله 252596 55

  الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل بسمه محمد صبحى محمود الشرشابى 268725 56

  منوف نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف ايمان محمد عبدالعظيم عبيد 286789 57

  منوف نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف اسراء خالد فتح هللا عماره 253049 58

  الشهداء على فهمى العمروسى الثانوية المشتركة ندى عبده سليمان مشعل 268616 59

  كوم حمادة الشهيد عطيه مبروك الثانوية بنات مديحه شريف عطيه محمود درويش 543219 60

  كوم حمادة بالل عبد السالم الثانويه المشتركه القوى سالميارا عبدالقوى عبد 498894 61

  السادات السادات الثانوية للبنات مياده خالد محمد احمد 254958 62

  منوف نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف ياسمين احمد عبدالهادى محمد 253021 63

  منوف سدود الثانوية المشتركة سماء شكرى حامد عمار 253146 64

  منوف سدود الثانوية المشتركة شروق عبدالعاطى مصطفى ياسين 253228 65

  السادات السادات الثانوية للبنات خلود خالد جميل محمود على 254994 66

  كوم حمادة الطود الثانويه المشتركه إيمان أشرف محمود عبد الغنى دعميش 498904 67

  منوف وفمنازل إدارة من مرنا هانى غريب عزب 276949 68

  كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة اسماء صالح متولى على بكر 498946 69

  السادات السادات الثانوية للبنات مريم مجدى احمد الزغل 255006 70

  منوف سدود الثانوية المشتركة والء احمد مصطفى هيكل 253268 71

  الشهداء أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيلالشهيد  ايمان عبدالفتاح محمود شاهين 268822 72

  منوف منشأة سلطان الثانوية بنات ياسمين رجب عبدالمولى بركات 252411 73

  الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل مى عبدهللا عبدالفتاح الطوخى 268763 74

  كوم حمادة وك الثانوية بناتالشهيد عطيه مبر معالى عمرو مختار التهامى 543224 75

  كوم حمادة خدمات عبد الواحد البسومي الثانويه المشتركة اسماء محمد إبراهيم عبد السالم 499006 76

  التحرير خدمات بدر الثانويه بنات اسراء اسامة عبد المنعم حامد ابو زيتحار 537355 77

  كوم حمادة السالم الثانويه المشتركهخدمات بالل عبد  خلود محمد عزالعرب عبدالرؤف 499073 78

  كوم حمادة بالل عبد السالم الثانويه المشتركه ايمان الصافي امين سعدون 543249 79

  منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف نورهان عيد حسين البربرى 253840 80



 

 

  في اختبارات قدرات اتالالئق الباتالط بأسماءبيان 
 السادات امعةم السادات ج اترياضية بكلية تربية رياضيه/ بن تربية

 
 كلية الرتبية الرياضية  جامعة مدينة السادات

 

3من  3الصفحة   

الكلية عميد الختم  اسم مدخل البيانات رئيس عام اإلمتحان 

 أ.م.د أكرم كامل  أ.د طارق محمد عبدالرءوف  أ.د محمد طلعت أبو المعاطي  

 التوقيع التوقيع التوقيع 

 
 

  االدارة المدرسة اسم الطالب رقم الجلوس م

  السادات السادات الثانوية الرسمية للغات كلزينب ابراهيم محمد هي 215756 81

  منوف نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف ندى محمد عبد العليم محمود الحجار 286785 82

  منوف التحرير الثانوى بسنجرج اميره طلبه على عبدالمطلب 253491 83

  التحرير بدر الثانويه بنات امانى احمد مصطفى خالف 499119 84

  منوف منازل إدارة منوف دنيا عادل احمد عجالن 276941 85

  اشمون الشهيد ممدوح مصطفى بخيت الثانوية بنات بأشمون منار اشرف سعيد ابراهيم 260712 86

  الشهداء زاوية الناعورة الثانوية المشتركة ايه عبدالسالم احمد غنيم 269469 87

  منوف انوية بنات بمنوفنصر عبد الغفور الث اسماء عصام طه داود 252560 88

  اشمون أبورقبة الثانوية المشتركة هاجر احمد محمد بدر 260068 89

  منوف منازل إدارة منوف يارا مجدى منير الريفي 276959 90

  منوف سدود الثانوية المشتركة ايه عبدالعظيم محمد الهلباوى 253207 91

  كوم حمادة لحدين الثانويه المشتركها زبيدة عبدالقوى محمد عبدالقوى غازى ندا 543240 92

  السادات السادات الثانوية للبنات عال عصام محمد دويدار 255243 93

  كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة منار اشرف عبدالحفيظ محمود عبده 520500 94

  مادةكوم ح الطحان الثانويه الخاصه المشتركة ندي مهدي عبد الحميد ضرغام 498997 95

  كوم حمادة خدمات الشهيد عطيه مبروك الثانوية بنات نيره ناجى محجوب على فودة 543275 96

  الشهداء منازل إدارة الشهداء بسمه ابوالعال محمد هالل 279337 97

  منوف نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف امال فهمى حامد بدر 286773 98

  منوف ل إدارة منوفمناز اسراء يسرى على بدر 276920 99

  الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل هايدى رجب عباس زغيب 268769 100

  كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة يارا عبد المنعم توفيق ابراهيم عبد الخالق 499003 101

 السادات فر داودجالل خضر الثانوية بك يناس محمد مبروك ناصف عابد  255445 102

الكمبيوتر 
لم يقبل 
تسجيل 
 اسمها

      

      

      

 

 


