
 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـوى التعليــــن والطــالة
 

 

 

  -الفصل الدراسى الثاني   بنني الرياضية ( االدارة)الرابعة كشف ارقام طالب الفرقة 
 م9191-9102للعام اجلامعى 

 توقيع الوالحظ/  -عذد الحضور :

 -عذد الغيـــبة :

Kafrelsheikh University 
Faculty of Physical Education 
Education and Student Affairs 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 حبلـة القيــذ االســـــــــــــن الرقن الكــودى م

توقيع 

الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع 

الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد ابراهيم حسين محمد موسى رخا 1180118118188061 7634

   مستجد احمد ابراهيم طه احمد محمد 1180118118188116 7635

   مستجد اللطيفاحمد السعيد ابراهيم عبد 1180118118188180 7636

   مستجد احمد زكريا بركات االخريطى 1180118118188861 7637

   مستجد احمد عبد اللطيف بسيونى خاطر 1180118168188101 7638

   مستجد احمد عبد المجيد عبد هللا محمد شتا 1180118118188161 7639

   مستجد احمد عبدالرحمن انور عبدالرحمن 1180118118188811 7634

   مستجد احمد على الشرنوبى فتح هللا 1180118118188118 7634

   مستجد احمد محمد سعد خميس 1180118118188181 7634

   مستجد احمد محمد صالح الدين عبدالجوادالخبى 1180118118188181 7643

   مستجد احمد محمد عبد الحليم اغا 1180118118188681 7644

   مستجد حمد محمد محمود محمد عبداللطيفا 1180118118188118 7645

   مستجد اسامة وجية بسيونى محمد معوض 1180118118188860 7646

   مستجد اسامه مصباح مصطفى محمد عبدالغفار 1180118118188081 7647

   مستجد اشرف السيد رزق السيد محمد بدوى 1180118118188600 7648

   مستجد يد جبر ابراهيم الفقىايهاب السع 1180118168188111 7649

   مستجد جمعه عبدربه محمد امام 1180118108188608 7644

   مستجد حسام عاطف عبد الغفار ابو شعيشع 1180118118188111 7644

   مستجد حسن السيد حسن محمد بغدادى 1180118118188161 7644

   مستجد حلمى محمد احمد احمد الجزار 1180118118188611 7653

   مستجد سعيد محمد عبد هللا على القاعود 1180118118188111 7654

   مستجد شريف سمير حسين الشيخ صالح 1180118118188611 7655

   مستجد صادق احمد فواد صادق 1180118108188811 7656

   مستجد صبحى عطاهللا صبحى عطاهللا السعدنى 1180118168188100 7657

   مستجد عادل عبدالهادى سعيد عبد الهادى 1180118118188101 7658

   مستجد عبد الحميد اشرف عبد الحميد محمد سالم 1180118118188600 7659

   مستجد عبدالرحمن احمد السيد بسيونى خميس 1180118118188661 7654

   مستجد عثمان محمد عبدالوهاب الشهاوى 1180118118188111 7654

   مستجد على خليل على عوض الجمل 1180118118188111 7654

   مستجد عمر شوقى محمد الدهمه 1180118118188111 7663

   مستجد فتحى محمود فتحى حسام الدين 1180118118188166 7664
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   مستجد كريم عبدهللا سيف االسالم على شنح 1180118118188110 7665

   مستجد غالىمحمد ابراهيم رجب ابراهيم  1180118118188111 7666

   مستجد محمد ابراهيم ناجى محمد عطوان 1180118168188100 7667

   مستجد محمد احمد حامد عون المعداوى 1180118118188111 7668

   هستجذ محمد احمد مصطفى الغرباوى 1180118118188110 7669

   مستجد محمد اشرف السيد السيد زهران 1180118118188110 7664

   مستجد محمد خضر السيد محمد ابراهيم خضر 1180118168188111 7664

   مستجد محمد رزق يونس هالل 1180118118188111 7664

   مستجد محمد رضا جمعه عبد الهادى 1180118118188011 7673

   مستجد محمد صالح محمد على البسيونى 1180118118188111 7674

   مستجد قطب على الديهى محمد طلبه محمد 1180118118188110 7675

   مستجد محمد عادل حلمى الصاوى 1180118118188161 7676

   مستجد محمد عطيه سيد احمد شهاب الدين 1180118118188610 7677

   مستجد محمد على احمد احمد عبد هللا 1180118118188018 7678

   هستجذ محمد فرج محمد احمد الحداد 1180118118188101 7679

   مستجد محمد محسن عوض حسن سالم 1180118118188108 7674

   مستجد محمد محمود محمد حسن العطار 1180118118188100 7674

   مستجد محمد ياسر عبدالغنى على ابوموته 1180118118188166 7674

   مستجد محمود احمد محمد عبدالرحمن السيد 1180118118188111 7683

   مستجد محمود على عبدالعليم على سعد 1180118118188611 7684

   مستجد محمود ماهر فتح هللا عطيه محمد 1180118118188101 7685

   مستجد محمود محمد محمد عبدالحليم البرانى 1180118168188660 7686

   مستجد محمود مصطفى ابراهيم ابراهيم على 1180118118188168 7687

   مستجد نزيه رجب محمد فرج هللامحمود  1180118118188816 7688

   مستجد مصطفى ابراهيم عطيه على قاسم 1180118118188111 7689

   مستجد مصطفى عبد الهادى بركات غبيش 1180118118188011 7684

   مستجد مهدى محمد محمد عبد الحليم 1180118118188660 7684

   مستجد لمنوفىنبيه عاطف ابراهيم ابراهيم ا 1180118118188111 7684

   مستجد ياسر محمد سيداحمد سيداحمد سعد 1180118118188101 7693
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   مستجد يوسف عطية فتح هللا محمد عزيز 1180118118188010 7694

   مستجد يونس سليمان دومه عبدالرازق 1180118118188608 7695

   باق احمد فتوح محمد فتوح ابو دسوقى 1180118118188118 7696

   باق رمضان محمد عبدربه حماد 1180118168188118 7697

   باق سعد السيد السيد بدرالدين 1180118118188161 7698

   باق محمد جمال على عبدالغفار عليوة 1180118108188661 7699

   باق محمد يسرى اسماعيل احمد العبد 1180118108188186 7694

   باق محمد الفراعى يوسف محمد على 1180118168188818 7694

   1من الخارج ابراهيم محمد محمود عبدالرحمن عطيه 1180118168188161 7694

   1من الخارج ابراهيم محمود محمود المنجد 1180118108188106 7643

   1من الخارج احمد محمد احمد نصرحسن 1180118168188181 7644

   1من الخارج فاراحمد محمد رفعت محمد ال 1180118118188680 7645

   1من الخارج اسالم محمد عثمان على مصطفى 1180118118188111 7646

   1هي الخبرج عادل مصطفى محمود محمد نافع 1180118118188116 7647

   1من الخارج علي عبدالسند علي عبدالخاطر 1180118108188111 7648

   1من الخارج دعله علي محمد فتح هللا عبدالتواب 1180118118188111 7649

   1من الخارج عمرو ابراهيم عبدالستار الخشاب 1180118168188168 7644

   1من الخارج محمد حامد يونس محمدعرفات 1180118118188111 7644

   1من الخارج محمد عطيه السيد محمد 1180118108188616 7644

   1رجهي الخب محيى سعد ابراهيم الحنفى 118011811188611 7643

   2من الخارج أحمد عبدالوهاب عبده محمد 1180118118188001 7644

   2من الخارج محمد حلمى احمد خليفه 1180118118188061 7645

   4من الخارج محمود عبدالعزيز احمد حامد 1180118808188110 7646

 
 
 
 
 
 
 

 


