
 وانـــة أســـجامع

 

 ترونى ــم اإللكــدة التعلــوح

 

 كلية التربية الرياضية                                          

    1 
 asw.elearning@gmail.comبريد إلكترونى :  

قوموا بالدخول على المنصة بعد يالذين لم الفرقة االولى )الئحه جديده( بيان بأســــماء طالب 

 0201-6-5السبت  يوم

 

 االسم م

 بكري اشرف بكري حسن  1

 شهاب الدين جمعه سعيد محمد  2

 عبدهللا عبدالرحيم رفاعي ابراهيم  3

 كريم عالء ابراهيم علي  4

 محمد احمد علي طه  5

 محمد محرم محمد احمد  6

 انور عبدالعزيز جبريلنورهان   7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وانـــة أســـجامع

 

 ترونى ــم اإللكــدة التعلــوح

 

 كلية التربية الرياضية                                          

    0 
 asw.elearning@gmail.comبريد إلكترونى :  

قوموا بالدخول على المنصة بعد يالذين لم ( ديمةق)الئحه  لثانيةاالفرقة بيان بأســــماء طالب 

 0201-6-5السبت  يوم

 االسم م

 احمد محمد احمدبدهللا ع 1

 

قوموا بالدخول على المنصة بعد يالذين لم )الئحه جديده(  لثانيةاالفرقة بيان بأســــماء طالب 

 0201-6-5السبت  يوم

 االسم   م

 الشيماء كمال عبد الجواد محمد  1
 حسن محمد حسن سيد  2
 زياد محمد حشمت علي خيامي  3
 عبدهللا أحمد محمد بغدادى  4
 عبدهللا حسن ضوى سعد  5
 عصام خالد بسطاوي شاذلي  6
 على عبدهللا محروس محروس  7
 عمر خالد كمال عباس  8
 محمد حسن جمعه ذكي  9

 محمد رمضان ابراهيم مختار  11
 محمد صالح عباس محمد  11
 محمد عبدالمنعم محمود احمد  12
 محمد عزت مختار محمد  13
 محمد محمود عبدهللا محمد  14
 محمود عبد الناصر طنطاوى ابوزيد  15
 محمود نصر عوض هللا عبدالمجيد  16
 ميار ثروت سليم محمدحسن  17
 يوسف أحمد عبده حسين  18

 



 وانـــة أســـجامع

 

 ترونى ــم اإللكــدة التعلــوح

 

 كلية التربية الرياضية                                          

    3 
 asw.elearning@gmail.comبريد إلكترونى :  

 السبت قوموا بالدخول على المنصة بعد يوميالذين لم  لثالثةاالفرقة بيان بأســــماء طالب 

 5-6-0201 

 االسم م

 ابراهيم محمد حسن حسين  1

 احمد ناصر محمود حسن  2

 حسن عادل حسين احمد  3

 حسين بركات محمد الصغير محمد  4

 صالح احمد صالح سليمان  5

 عبدالرحمن حسن مغربى حسن  6

 عبدالرحمن سايح عبدالرحمن محمد  7

 عمر شاذلى عمر حسن  8

 محمد ابراهيم عبدهللا عبدالحليم  9

 محمد احمد محمد احمد  11

 محمد سمير فاروق ابو المجد  11

 محمد يس قائد يس  12

 محمود الطيب احمد على  13

 مصطفى محمد عبد الحميد محمود  14

 مصطفي ابوالسعود احمد حسين  15

 مصطفي عبدالناصر سعد الدين محمد  16

 هاله محمد صالح محمد  17

 

 

 

 

 



 وانـــة أســـجامع

 

 ترونى ــم اإللكــدة التعلــوح

 

 كلية التربية الرياضية                                          

    4 
 asw.elearning@gmail.comبريد إلكترونى :  

 

السبت  قوموا بالدخول على المنصة بعد يوميالذين لم  لرابعةاالفرقة بيان بأســــماء طالب 

5-6-0201 

 االسم م

 احمد شاذلى محمد دين احمد  1

 عبدالرحمن محمد على السمان  2

 علي عبدالمنعم طايع أحمد  3

 محمد احمد فؤاد على  4

 محمد ربيع محمود مصطفي  5

 مصطفى فرغلى طاهر احمد  6

 

 


