
 جامعة كفرالشيخ
 ةـــة الريبضيــة الترثيـــكلي

 شئـون التعليــــن والطــالة
 

 

 

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

 توقيع المالحظ/  -عدد الحضور :

 -عدد 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 القيــد االســـــــــــــن الرقن الكــودى م

توقيع 

الطبلت 

 ثبالستالم

توقيع 

الطبلت 

 ثبلتسلين

   مستجد احمد ابراهيم محمد فرحات الوحيشى 1180118118188061 1004

   مستجد احمد الغمرى عبد المقصود قاسم 1180118118188011 1004

   مستجد على سمكاحمد حامد احمد  1180118118188800 1004

   مستجد احمد حسنى محمد عبد الحميد القاضى 1180118118188061 1001

   مستجد احمد على حسنى محمد نوفل 1180118118188611 1004

   مستجد احمد على صبرى محمد غانم 1180118118188110 1004

   مستجد احمد محرم عبدالعظيم السيد الفقى 1180118118188680 1004

   مستجد احمد محمد السيد طه احمد سلطان 1180118118188110 1000

   مستجد احمد محمد سليمان ابراهيم عيطه 1180118118188111 1004

   مستجد احمد محمد عبد الحافظ محمد 1180118118188000 1040

   مستجد احمد محمد محمد الخطيب 1180118118188111 1044

   مستجد محمود محمد محمد عامر احمد 1180118108188116 1044

   مستجد اسامه مصطفى محمد الخطيب 1180118118188861 1044

   مستجد اسالم بشير بدران محمد عطية 1180118118188680 1041

   مستجد اشرف احمد محمد الدبابى 1180118118188181 1044

   مستجد اشرف فضل فايد شاهين 1180118118188111 1044

   مستجد اكثم خالد جمال الدين على حسن خميس 1180118118188088 1044

   مستجد السيد مدحت السيد الدسوقى احمد 1180118118188661 1040

   مستجد بسيونى محمد بسيونى ابراهيم اسماعيل 1180118118188106 1044

   مستجد حسام ابراهيم محمد الهاللى محمد ابو النجا 1180118118188110 1040

   مستجد حسن على ممدوح على رمضان 1180118118188681 1044

   مستجد عبد هللا ناصر محمود احمد المالحه 1180118118188111 1044

   مستجد عطية محمد محمد ابراهيم محمد الشافعى 1180118118188116 1044

   مستجد على عبد الحليم ذكى جاد 1180118118188111 1041

   مستجد على عبد الناصر على مصطفى 1180118118188111 1044

   مستجد عمرو ابراهيم عمر محمود النحراوى 1180118118188010 1044

   مستجد كمال فوزى عبدالعزيز بركات 1180118118188611 1044

   مستجد مايكل مجدى جرجس جاد 1180118118188111 1040

   مستجد دمحمد ابراهيم مصطفى حما 1180118118188161 1044

   مستجد محمد السيد محمد مصطفى عبده 1180118118188111 1040
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   مستجد محمد بسيونى محمد مصطفى السقا 1180118118188081 1044

   مستجد محمد جمال بسيونى سعد سالمه 1180118118188601 1044

   مستجد محمد حسن محمد محمد على رجب 1180118118188611 1044

   مستجد محمد عبد الحميد السيد احمد عبد الغنى 1180118118188111 1041

   مستجد محمد عبد الرازق فتحى صالح 1180118118188111 1044

   مستجد محمد عبداللطيف عيسوى السيد العيسوى 1180118118188110 1044

   مستجد محمد عطا عبدهللا ميره 1180118118188060 1044

   مستجد حمد عالء ابراهيم محمد ابوسنم 1180118118188010 1040

   مستجد محمد على كمال ابراهيم عبد الكريم 1180118118188110 1044

   مستجد محمد مدحت حسين اسماعيل 1180118118188610 1010

   مستجد محمود احمد محمود محمد طبنجه 1180118118188111 1014

   مستجد حمد محمودمحمود اشرف المغازى م 1180118118188006 1014

   مستجد محمود السيد محمود شحاته 1180118168188811 1014

   مستجد محمود ايمن احمد عبدالرازق 1180118118188111 1011

   مستجد محمود رافت محمود محمد قنديل 1180118118188611 1014

   مستجد محمود سليمان عبد المنعم سليمان 1180118168188111 1014

   مستجد محمود سمير محمد السيدالفرنوانى 1180118118188080 1014

   مستجد محمود عبدالشافى البدراوى الشربينى 1180118118188101 1010

   مستجد محمود فواد ابراهيم متولى السيد 1180118118188118 1014

   مستجد مصطفى اسماعيل عبدالحميد اسماعيل 1180118118188688 1040

   مستجد مصطفى هانى السيد شعبان بلتاجى 1180118118188116 1044

   مستجد نصر هللا الخضراوى نصر هللا الخضراوى السيد 1180118118188111 1044

   مستجد نضر مجدى شعبان يس محمد 1180118118188601 1044

   مستجد وليد اشرف الحسينى محمد رجب 1180118118188611 1041

   مستجد يوسف ابراهيم يوسف عبدالال 1180118118188000 1044

   باق عمرو فريد عبدالحى ابراهيم سلطان 1180118118188110 1044

   باق محمد ابو المجد غريب محمد العبد 1180118168188100 1044

   باق محمد احمد عبدهللا احمد 1180118108188680 1040

   اقب هالل محمد السيد خزيم 1180118168188881 1044
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   1من الخارج محمد رفعت محمد محليس 1180118168188101 1040

   2من الخارج فائز احمد ابراهيم احمد مقلد 1180118108188111 1044

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


