
1 جامعة المصورة 

بية الرياضية [كلية التر

رقم تسجيل اللقاحرقم التليفونالرقم القومياالسمم
30108221202384|ارساء ابراهيم عبد الفتاح عبده العدوي1

30110011243481|ارساء احمد حامد عطيه2

3
ى

30109291201489|ارساء احمد عبد المنعم البسيون

30007101200387|ارساء اسماعيل عبد الرؤف دمحم الشحات الزير4

ف الوصيفى عىل الوصيفى5 30103031200944|ارساء ارسر

29907291201223|ارساء السيد سالمه معوض دمحم6

30110011241128|ارساء السيد عبد السالم عبد الحميد7

30010151202209|ارساء توفيق عوض احمد فنه8

30109091201247|ارساء حماده حسن دمحم الدبس9

30012011212843|ارساء ضياء السعيد محمود خليل10

30109071201364|ارساء عبد الجليل نفاده عبد الجليل11

30007011216683|ارساء عبدالحكيم  عبدالهادى عامر دمحم12

30107231202564|ارساء عماد ساىم دمحم البشير13

ى14 30101011226588|ارساء عوض رمضان شعبان شعبان سالطير

30012211200548|ارساء قدرى السعيد دمحم عبد الاله15

30011111203365|ارساء مجدى االمام االمام ابو المجد16

 عىل17
ى

30011211202323|ارساء دمحم احمد الدسوق

30003211200964|ارساء دمحم الغندور عبداللطيف العزب18

30103121202024|ارساء دمحم سليمان عبده دواد19

30109151206081|ارساء دمحم عامر جمعه20

21
ى

30003021202103|ارساء دمحم دمحم عىل دسوق

30105091202183|ارساء دمحم دمحم عىل دمحم سعيد22

29908031202702|ارساء نبيل سمير صالح السيد23

 اسماعيل دمحم ابراهيم24
ى

30101261200924|ارساء هان

30010281202383|ارساء وحيد دمحم دمحم الشناوى25

30107141201801|ارساء وليد ابراهيم عبد الرازق احمد26

ى دمحم27 30104221201668|ارساء يارس دمحم االمير

30101251602684|اسماء ابوبكر الصديق دمحم احمد الكردى28

30203211206902|اسماء احمد عبد العظيم عوض عىل29

30105281200306|اسماء احمد عىل احمد حسان30

م2021 سبتمرب 11بيان بأمساء الطالبات الذين سيتم تطعيمهم يوم السبت 
كلية الرتبية الرياضية
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كلية الرتبية الرياضية

30009101206329|اسماء السعيد عبدهللا عوض ذكرهللا31

30109121202545|اسماء حامد نبيل احمد عىل32

ى دمحم كمال ابراهيم33 30006271200547|اسماء حسير

ى عطيه ابراهيم34 29906051200886|اسماء حمدى ياسير

ى خضى منصور35 30106011205329|اسماء سمير صير

30109011213762|اسماء عبد الحميد احمد محمود36

30007171203782|اسماء عبد الواحد وجيه عبد الواحد37

ى38 29904241202483|اسماء دمحم عبد العزيز عوضير

ي39
ى

30008241100222|اسماء دمحم عبدهللا دمحم مواق

30106188800367|اسيل محمود مكرم عبد الوهاب40

30105121201705|االء ابراهيم احمد ابراهيم عزام41

30103051202064|االء ابراهيم شعبان ابراهيم شعيب42

30107231201746|االء ابراهيم فاضل محمود ابراهيم43

30109291200822|االء ابراهيم نبيه دمحم الغزاىل44

ف ابراهيم عىل دمحم45 30105011220402|االء ارسر

30112231100064|االء السيد يوسف السيد حراز46

30012101201565|االء ايهاب سعيد دمحم فرج47

30101291200783|االء ساىم دمحم اسماعيل48

30007011222063|االء سمير منصور احمد مسعود49

30101081200683|االء شعبان عبد هللا ابراهيم50

30101121200282|االء عطيه عطيه هاشم بكر51

30106061100528|االء محسن احمد النعناع52

 ابومصطفى53
ى

30106051600182|االء دمحم الدسوق

30106051201849|االء دمحم توفيق يوسف54

30105051201885|االء دمحم دمحم ابو سليمان سليمان55

30105011201467|االء دمحم مصطفى حسن56

30101221202967|االء ممدوح دمحم ابراهيم عرفان57

30112048800766|االء نجدى احمد عبد الموىل الطنطاوى58

30102121200769|الزهراء جمال محمود وهبه59

ي60 30201011256341|السيده السيد محمود عبد المطلب العشر
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ى سميح ابو السعود عىلي61 30109011205069|الشيماء الحسير

30011241300664|الشيماء عالء دمحم عبد العزيز62

                                                                                           P05597059|العنود احمد عبدهللا الهران63

ى عىل طه64 30006051202468|ام هاشم محسن أمير

30109211202528|امال دمحم عبد السالم عىلي65

 ابراهيم عبد العزيز دمحم ابو المعاىط66
ى

30109011201748|امان

 احمد المرىس لطفى ابو الهدى67
ى

30101151206846|امان

 احمد عبد الموجود الباز68
ى

30201031200725|امان

 السيد سعد الدين عبد هللا عبد الوهاب69
ى

30108291201342|امان

 صابر رمضان المرىس ابراهيم70
ى

30103211201728|امان

 عزت ابو النجا البيوىم ابو النجا71
ى

30106261200624|امان

 محمود ابراهيم عىل عبد هللا72
ى

30107011201524|امان

 مصطفى السيد عىل القهوجر73
ى

30010081201323|امان

30102151202464|امل ابراهيم السيد ابراهيم74

30009011209388|امل خالد دمحم الحنفى ابراهيم75

30102131201828|امل سعد احمد دمحم عطوة76

29911301601206|امل يوسف غانم يوسف الزينى77

ى الديب78 30109201208803|امنيه حسن بدير حسانير

30106281201562|امنيه ضياء عباس دمحم عبد العال79

30103241201048|امنيه عاصم السيد رمضان رجب80

ى81 30106091601963|امنيه عماد عبدالعظيم شاهير

30101231201721|امنيه دمحم سعد المرىس الجمل82

30005151205484|امنيه دمحم سعد دمحم عبد القادر83

30102241100067|امنيه دمحم لطفى ابو الفتوح  ابراهيم84

30107011217862|امنيه دمحم مرىس عىل حمزه85

30011181201823|اموره حسن دمحم عوض السعيد الشبه86

ة ناجر زىك السيد متوىل الجريدى87 30006011203704|امير

ف دمحم السيد البكرى88 ه أرسر 29711011608089|امير

ه ابراهيم ابراهيم دمحم مصطفى89 30110171201564|امير

ه احمد مصباح الحسينى عيد90 30109011225566|امير
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ف رضوان دغيد91 ه ارسر 30005241600927|امير

ه الشحات دمحم عبد العزيز شعبان92 30008011206366|امير

ه جوده عبد هللا عبد هللا النشاوى93 30009151202448|امير

ه حامد هجرىس حامد الفهلوى94 30106011207585|امير

ه حسن مراوى اسماعيل دمحم95 30010191201981|امير

ه رضا معوض العوضى عوض96 30105231201204|امير

ه سمير توفيق عربان ابو زيد97 30106281201627|امير

ه ماهر المتوىل كامل دمحم98 30102101206582|امير

ه دمحم دمحم طه الجلدى99 30106201200366|امير

ه دمحم محمود الشناوى100 30104081201328|امير

ه محمود البيوىم دمحم الجندى101 30007201204126|امير

ه مصباح عبد الوهاب رجب خليل102 30102101205608|امير

ه مصطفى دمحم فرج مصطفى103 30106271200762|امير

30101191200263|انهار دمحم عىل عىل الداودي104

30110011221267|ايمان احمد درويش طرابيه105

ى جمعه يوسف جمعه106 30101011267322|ايمان تحسير

30010011231187|ايمان حاتم ابراهيم عارف ابراهيم107

ى السيد النجار108 30103101204985|ايمان حسير

30011021202629|ايمان رمضان عىل دمحم هالل109

يف دمحم دمحم الشناوى110 30007191202022|ايمان رسر

30109011219205|ايمان شعبان ابراهيم دمحم111

29806011204183|ايمان طارق ابراهيم عبد العظيم سيد احمد112

30008271101223|ايمان عبدالعزيز عبد الحليم عبدالحليم جاب هللا113

30012061100108|ايمان عبدالمطلب وهبه القناوي114

30008251601904|ايمان عبده عىل بدير االطروش115

30110271201502|ايمان عالء الدين دمحم عبد ربه حجازي116

30111011203885|ايمان عماد صالح عوض117

30106011208425|ايمان قدرى رمضان عبده حسن118

باص119 30010011216749|ايمان دمحم مصطفى ابراهيم الشر

30103211204166|ايمان محمود احمد احمد عىل صبح120
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30011061202044|ايمان مختار دمحم عبد العزيز الدمرداش121

30108061201726|ايمان نجاح عثمان عثمان الزقرد122

29911201207888|ايناس ايمن سعد جاد123

124
ى

29905101201521|ايناس هشام عبد التواب احمد المواق

30201301601085|ايه اسامه مسعد برغوت125

30107031200923|ايه السيد لطفى العقده126

30101241202521|ايه هللا دمحم صالح عبد الواحد127

ي128
ى

30106061200328|ايه ايهاب عبد العليم عبد السالم البسيون

30003201203663|ايه ايهاب كمال مختار أنيس129

30102111202445|ايه ايهاب دمحم مصطفى130

30109301610986|ايه خالد السعيد المضى131

30101011211025|ايه ربيع احمد عىل يوسف132

30101011226464|ايه سمير جمعه المرىس النجار133

30010071200728|ايه طارق احمد شكرى عبد العال134

30007151601064|ايه طارق مصطفى بوبو135

30107021600842|ايه دمحم اسماعيل عبد العظيم غنيم136

30011301200486|ايه دمحم حسن احمد المرشدى137

ى عبد السالم عيد138 30011231201129|ايه دمحم حسير

30106031202768|ايه دمحم عىل عىل سالمه139

30101011205726|ايه دمحم نبيه دمحم الباز140

ى زايد141 30101011275783|ايه ممدوح عبد هللا حسير

30104211200663|ايه نارص عوض عبده142

30010251603049|ايه نارص دمحم عبده الجميىع143

30106011213003|ايه وليد احمد دمحم حامد144

30103281200109|ايه يشى عطيه احمد دمحم145

30102121200963|بثينه عمر نزيه دمحم كامل146

30109121201743|براء رضا دمحم متوىل ابوزيد احمد147

30202071202549|بسمه احمد العدل معوض148

30101181202225|بسمه احمد رمضان امبانر149

ف االمام دمحم عبدالهادى150 30110201100482|بسمه ارسر
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30001101203361|بسمه سمير خليل دمحم السيد151

ى احمد دمحم الشافىع152 30008051203025|بسنت احمد صير

 دمحم حامد153
ى

30104221601224|بسنت البسيون

30101231600081|تحيه خالد مصطفى لبيد154

30106131201823|تسنيم محمود دمحم عبد العاىط155

30108011104142|ثناء إبراهيم ابراهيم أحمد خطاب156

30108171201845|جهاد رفيق عنيى شعبان مشعل157

جر158 30103071201307|جهاد دمحم عبد الحميد السيد الخضى

 البيىل159
ى

30107011100507|جومانا طارق دمحم الدسوق

30101021601603|جيهان احمد مصطفى سليم الشاىم160

30004201203643|حسناء السعيد السيد دمحم كشفية161

30012101201409|حسناء حسن عبد الحليم عبد الحليم خليل162

30010011249507|حفصه هارون راغب محمود163

30201011281362|حنان سمير السيد عطا عطا164

30106131200703|خلود ابراهيم احمد اسماعيل165

30106011214603|خلود ابراهيم النبوى عمران166

اوى167 30009301603322|خلود حسام الدين دمحم العيى

30106011208263|خلود خالد صديق عبد الجواد168

30005191600327|خلود رجب عباس المنتض169

30007151201929|خلود موىس السيد ابراهيم مراد170

30111171600465|داليا قدرى سعد هاشم171

30109151211468|دعاء حمزه احمد السعيد سليمان الريس172

30103301200127|دنيا السيد دمحم جلنر محمود حجاج173

30109151208009|دنيا شحاته السعيد دمحم يوسف174

30107071200322|دنيا عالء السيد عىل175

30012011204301|دنيا عىل الباز مدين176

30004201201322|دنيا دمحم توفيق دمحم عالم177

30104020100545|دنيا مصباح عبد السالم المتوىل العشماوى178

30107211201901|دينا سامح دمحم غانم فرج179

30111210300369|دينا عادل مختار حافظ الشي180
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 هالل181
ى

30005011210089|دينا عالء هالل عبد الباق

30008161200641|دينا نبيل رزق عثمان رزق182

30111041200384|رانا عاطف مصطفى ابراهيم رمضان183

30106011216061|رانيا عيد جمال دمحم184

30102031204609|رباب طلعت دمحم احمد عىل185

30108251204489|رحاب كمال دمحم دمحم النحاس186

30107301200327|رحمه ابراهيم السيد فرحات187

30003261200442|رحمه احمد دمحم محمود حسن اغا188

ف ذىك عىل189 30106201204949|رحمه ارسر

بينى190 30109201204387|رحمه السيد ابراهيم الشر

30004011222366|رحمه السيد عىل محمود ابراهيم191

ى192 30007041200064|رحمه حسن فاروق دمحم حسنير

ى عبد اللطيف ابراهيم193 30109161201282|رحمه صير

30102141202423|رحمه عادل المرىس ابو العباس عباس194

30012091100927|رحمه عادل دمحم البطل195

ى196 30108291201083|رحمه محمود عبد الستار محمودالعشر

30108291201288|رحمه وليد دمحم دمحم سالمة197

30109151206863|رشا حمدى ابراهيم دمحم غانم198

30106061201405|رشا يحنر دمحم المتوىل199

ى محمود محمود البدوى200 30102271200686|رضوى معيى

30101011277247|رغده دمحم احمد السعيد السيد201

ى رمضان عبد الجليل202 30109011215323|رقيه خير

30203021204164|رقيه رفعت فؤاد دمحم ابراهيم البيىل203

30201101206068|رقيه يحنر عبد الحميد دمحم السعيد204

30011151205409|رنا ساىمي عبدالمنعم حجازي البيار205

30106191200664|رنا لبيدى عثمان المرىس206

30104091202462|رنيم طارق يوسف ابراهيم207

ي208 30106011218927|رواء دمحم احمد دمحم المليجر

30101241201908|رواء دمحم النحاس عىل فضه209

29911281200862|روان عزت ابراهيم االمام210
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30103101200548|روان عماد عبد الرحمن عىل عىل211

30106121200667|روان دمحم عبد الحفيظ ابراهيم يونس212

ي213
ى

30008201202642|روان دمحم فاروق احمد الدسوق

 زيدان214
ى

 الدسوق
ى

30102221200421|روان دمحم محمود الدسوق

30106051201989|روان وائل رأفت بكر الشويج215

ى اسماعيل216 30102101204008|روجينا احمد سليمان حسانير

30107011220227|روال عماد زاهر دمحم زاهر217

30104221202044|روينا دمحم دمحم احمد رزق218

30002141600122|ريم احمد عبد الحليم ابو سباله219

اوى دمحم احمد البنا220 30109171200829|ريم السعيد الشير

يف221 30105141202368|ريم شادى عبد الوهاب رسر

30108031202124|ريم وائل عطيه عبد المجيد222

30101261201564|ري  هام دمحم عىل ابراهيم احمد يوسف223

30110241200544|ري  هام محمود احمد ابو الهدى سالم224

30101051200646|زكرى محمود فوزى دمحم عوض225

ى الشورى226 30110151202602|زينب احمد ماهر حسير

30010211600586|زينب احمد مصطفى حموده227

30104161200381|زينب السيد دمحم عبده228

30109011231027|زينب رضا العوضى شجاع229

يف دمحم اسماعيل فراج230 30102081200809|زينب رسر

30107251201866|زينب صالح منصور عبد الفتاح231

30002171200846|زينب عبدالقادر عبدالفتاح داود232

29907281201446|زينب دمحم عبد البديع دمحم رشاد233

30104241201443|زينب دمحم عبد الرحمن حسن234

30109011216885|زينب دمحم عبد المنعم يوسف235

30012011205448|ساره احمد عبد المقصود دمحم عبد الفتاح236

30106041201123|ساره احمد دمحم محمود237

30009011606603|ساره حلىم وحيد عناب238

 النجار239
ى

30105141200489|ساره فتج السيد عبد الباق

30101011643405|ساره محرم عىل ابو عجور240
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30004291200303|ساره دمحم توفيق توفيق الحسينى  الصايغ241

30103171201703|ساره دمحم محمود دمحم جمعه242

30007291201465|ساره محمود السيد محمود عىل243

30105081201464|ساره يارس غنيم شعير244

بينى عبد العاىط245 30001201207844|ساميه ابراهيم الشر

30105091202205|ساندى اسعد رزق عىل دمحم246

ى247 29805171200102|سعاد ايمن عباس ابراهيم الزهير

30003251200282|سعاد عادل مصطفى عبد الجليل248

30109121202049|سلىم احمد محمود عبد العزيز داود249

29809141203323|سلىم ايهاب فتج دمحم فضل هللا250

30202191201643|سلىم خالد رشدى عبد الحميد251

30101011204827|سلىم رمضان السعيد السيد بدوى252

30109291204569|سلىم عبد المنعم ابو بكر عبد الغنى الىص253

بينى عطوه254 30102011213601|سلىم فاضل دمحم الشر

30106241201527|سلىم مجدى عبد الفتاح عبد المغنى255

30106128800503|سلىم دمحم ضياء الدين دمحم المنىس256

P05720529|سلىم مناور حمود مناور حسن الشمرى257

30105101202985|سلوى موىس صبج السيد258

30112211201182|سما دمحم عيد ابراهيم بركات259

30101011282267|سماء ابراهيم عطيه حنفى محمود260

30103011217409|سماء احمد دمحم دمحم عبد اللطيف261

30106011206643|سماء رضا عوض عبد هللا262

30007241201405|سماء دمحم كامل عبد الحميد263

30102031204366|سمر عادل محمود عبد الخالق264

30105231201867|سمر وليد احمد عبد الحميد البياع265

29911201203025|سمية طارق عبدالصبور عوض فودة266

30109271202802|سميه دمحم عبد العظيم دمحم السيد267

30105051203144|سناء حامد نض المرىس دمحم268

30106151200483|سناء دمحم قدرى دمحم دمحم الرفاعي269

30108011601065|سهيله السيد عيد حالوه270
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30011261200607|سهيله المتوىل خليل حسن271

30011191201082|سهيله سامح ساىم نارص272

30109011204968|سهيله دمحم السباع دمحم بخيت273

30002011209103|سهيله دمحم السعيد المهدى رزيق274

30104251202405|سهيله منير حلىم طاهر275

29911151201689|سوسن عبد الرحمن عىل السيد سعد عامر276

30107071200349|سوميه نبيل محمود دمحم دمحم277

30202171202325|شدا صالح اسماعيل حسن عطية278

وق صبج دمحم السيد اسماعيل279 30008241201746|رسر

وق عوض ابو رسالن االمام280 30107298800644|رسر

وق كمال دمحم الششتاوى ابو قمر281 30012011606647|رسر

ى حشاد282 وق دمحم اباصير 30002041100262|رسر

وق معاذ عىل عبد العليم عىل283 30107011213409|رسر

ى284 يفه حاكم مروح شاهر مجبل الظفير P05005480|رسر

P05843953|شمايل نارص دمحم نارص ثامر الخالدى285

يال286 ى عماد الدين خليل غير 30109151210666|شير

ى عىل الصباغ287 30011091201522|شيماء السيد احمد حسير

288
ى

30107011207085|شيماء السيد دمحم الغريب المواق

30009271200686|شيماء جابر السيد مبارك289

30105121201144|شيماء حسان يونس ابراهيم الشيخ290

30011081202148|شيماء رفعت حسن عثمان السواح291

30104211201929|شيماء عبد الرؤف السيد فرحات292

ى محمود عطيه يوسف293 30102131200643|صباح الصير

30101011203928|صباح محمود صالح عبد الحميد موىس294

30006231600828|صفا دمحم مصطفى رجب295

30006251202667|ضج سعد ابو السعود سويلم الجندي296

30105241202101|ضج عبد العاىط عبد الفتاح السيد أحمد297

 المرىس ابراهيم298
ى

30109101206501|عايده عبده عبد الباق

299
ى

30103151206067|عزه ابراهيم عبدالحميد دمحم معان

29911021100201|عزه محمود دمحم العدوى العدوى300
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P05211086|عزيزه شعف سليمان عليان عىل  الرشيدى301

29809011210808|عفاف عثمان احمد ابراهيم سليم302

29911151203681|عال مجدى دمحم عبدالعال راضى303

30101221200484|علياء فرج اسماعيل بدر عىل304

P05394904|عهود سالم رشيد عىلي العازىمي305

30104111202022|فاتن السيد يوسف دمحم يوسف306

30103291201049|فاطمه احمد السيد احمد فرحات307

ي308
30105301200405|فاطمه الزهراء عبد الرحمن عبد الغفار الجناينى

30105011203885|فاطمه الزهراء دمحم عبد الهادى السعيد المتوىل309

30102011209582|فاطمه جمال احمد دمحم ابراهيم310

30012011207009|فاطمه حمدى عبد البديع دمحم السيد311

30107011215207|فاطمه زياد ابراهيم محمود عبد الجليل312

30103188800643|فاطمه صالح دمحم عبد المقصود المرىس313

P05334097|فاطمه عىل حسن عىل يوسف314

30110011257989|فاطمه كرم عبدالعليم عبدالوهاب315

30103261200145|فاطمه دمحم رمضان هالل سليمان316

30109201203666|فاطمه مصطفى مصطفى مصطفى السيد317

ي الشمري318
ى

P05066138|فجر عىلي منصور صاق

30010171200768|فرح احمد كمال احمد حسب319

30201251200963|فرح دمحم السعيد برهام دمحم320

321
ى

ت دمحم الدسوق 29912031201142|فوقية بدر خير

وز عبد العظيم شعبان اسماعيل شعير322 30106261200667|فير

30101281201943|فيفى اسامه السيد عبد الفتاح323

ى324 ى حسانير 30007211201168|كوثر دمحم السيد حسانير

30109281200441|الميس مصطفى الباز عبد الفتاح خليل325

30104101204922|لبنى دمحم عبدالعزيز دمحم حامد326

30101011642727|لمياء وهيب عبد هللا عبد السالم درويش327

328
ى

ى دمحم فتج دمحم عبد الباق 30107231204729|لوجير

ى رزق329 30107021202464|لويزا ابراهيم صير

30105161201325|ليىل حمزه المتوىل جابر330

30106181200828|ليىل عصام فكرى الطنطاوي331

30102011208624|لينا احمد احمد فهىم دمحم332
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30104151201126|مارينا عماد وليم نجيب غاىلي333

 محمود334
ى

30201151206069|مايا اسامه الدسوق

30105071203027|مرام وليد عبد هللا دمحم عبد هللا رساج335

30011031201221|مرفت حسن دمحم عىل عوده336

29911281201869|مروه احمد دمحم احمد صبيج337

30103101203687|مروه زين العابدين عبد هللا محمود دبور338

30104081201247|مروه دمحم محمود الشناوى339

30107168800529|مروه يوسف متوىل الغنيىم340

ي341
ى

بينى احمد العراق 30107181200328|مريم احمد الشر

30203201202224|مريم احمد حسنى النفرى342

30011231200866|مريم المتوىل فتج دمحم السعيد عطيه343

30109101200546|مريم ايمن سعد عبد العظيم  دمحم344

30109091202626|مريم جهاد احمد البدراوى بكر345

يف احمد ابو النجا346 30105191600321|مريم رسر

30105251203025|مريم عبد اللطيف حامد عبد اللطيف347

 العجيىل348
ى

30103051600663|مريم عبد المجيد اليمان

ى349 30105031200068|مريم عىل حمدى عىل حسير

350
ى

30106101205166|مريم كمال حسن دمحم الدسوق

30109201202929|مريم دمحم ابراهيم دمحم يونس351

30103301600206|مريم دمحم سيد عالم352

30105101601685|مريم دمحم دمحم شحاته353

ه354 ى 30109231203008|مريم دمحم محمود السعيد عجير

30202011208947|مريم محمود فتج دمحم حسن عزام355

30106141202186|مريم مصطفى حسنى مصطفى356

ي العازىمي357 P06121062|مريم هادي مفلح راجر

30105071202985|مريم وليد عبد هللا دمحم عبد هللا رساج358

30111261100046|مغفره رمضان عطيه الشعراوى359

30109051202267|منار رضا عيد احمد جير360

30011251202466|منار دمحم عثمان دمحم المرجاوى361

30110011219149|منار دمحم فتج الملىك دمحم362

30106231203165|منار دمحم نبيه دمحم السيد363

30003101200306|منار مصطفى عبدالعظيم السيد العيسوي364
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30109151208742|منار هيثم عادل ابراهيم كامل365

ى366 30001251601004|منال فتج عبد المنعم ابراهيم الراهبير

ي367
30101011233304|منال محمود دمحم موىس مصطفى

30103211101367|منة هللا جمال دمحم السيد شويقه368

30101251201361|منة هللا دمحم السيد عباس خليل ابراهيم369

30108091601303|منة هللا نادى عبدالمتجىل متوىل عبدالعال370

29805051202446|منةهللا شحته مسعد احمد صقر371

ى دمحم عباده372 30109011204682|منه هللا حاتم امير

30107221202221|منه هللا عزىم عبد الحميد ابراهيم خليل373

29911181202728|منه هللا عوض عبد العال معاىط عبد العال374

30109231202303|منه هللا مجدى عبد الحميد احمدرسايا375

ى376 ى حسانير 30109151204348|منه هللا دمحم السيد حسانير

30106251200405|منه هللا دمحم السيد دمحم عىل الزقرد377

30001011292888|منه هللا دمحم عىل حسن سليمان378

30106141201384|منه هللا دمحم مصطفى دمحم اغا379

380
ى

30111011217142|منه هللا محمود مصطفى احمد الدسوق

ى جاد381 ى جاد حسانير 30108011220649|منه حسانير

30101151601702|منى ايمن دمحم الحسينى البهجر382

ى383 30011251201966|منى عىل لبيب دمحم عىل حسير

30104031600205|مها دمحم السيد المحالوى384

30112191201725|مونيا محمود رجب االزىل385

30108171200806|ىم احمد احمد العيسوى الصياد386

ف رفعت حسن صالح387 30012211200823|ىم ارسر

30105011213244|ىم السيد حسن عبد الحميد ابو سعد388

30106151200629|ميار احمد حماد ابراهيم حماد389

نا ضياء الدين رياض ابراهيم  مرع390 30110151201223|مير

ي فتجي السيد391
ى

نا محمود شوق 30104091100368|مير

30102021200265|ناديه عبد الكريم السيد عبد الكريم392

P05223210|ناديه يعقوب دمحم اليعقوب393

30102191202386|ناريمان جمال عبد المنعم دمحم الشوى394

30107081600604|ناهد السعودى احمد دعبوس395

30107261201546|نبيله حمدينو منصور منصور عىل396
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30210011240304|نبيله دمحم عبد السالم عبد السالم397

ى السحيب398 P05835860|نجالء بدر عبدهللا فالح حسير

ي399
30110011218282|ندا ابراهيم ابراهيم ابراهيم مهنى

30003061200561|ندا الباز عزت حامد الباز400

30109121203142|ندا رشاد حامد حسن عبد الكريم401

30104011206209|ندا عبد السالم مهدى اسماعيل المهدى402

30106231100145|ندا محمود عباس دمحمين عمار403

30108251203008|ندا نارص حافظ دمحم سعد404

30005111201044|ندى أحمد أنور عيد سليمان405

30011041202501|ندى احمد دمحم العدوى406

ف السيد عبد العزيز ابراهيم407 30104021202082|ندى ارسر

 غانم408
ى

29909081200162|ندى الحسن الدسوق

30001011241507|ندى جمال منير احمد يوسف409

410
ى

30107011212127|ندى رضا عنيى الدسوق

30007301201582|ندى صابر جابر المتوىل الطنطاوى411

30012011203062|ندى صالح فتج صالح الطنطاوى412

30105051202369|ندى عبد المقصود عىل عوض413

30011251205066|ندى دمحم فهيم سعيد بيضون414

29902131101123|نرفان عمادالدين طه دمحم فرج415

ى السيد دمحم العباىس فرحات416 30101241100087|نرمير

ى دمحم عبد المقصود دمحم عبد الفتاح417 29911061201442|نرمير

30104011200847|نشين طلعت عىل مجاهد418

30001078800349|نسمه ماهر عبدالرؤوف درويش419

30008171201743|نعمه دمحم بدران عبدالحميد حبيب420

ى سمير احمد حامد ابراهيم421 29908031202109|نفير

30101011284782|نها ايمن احمد حافظ احمد422

ى عبد القادر423 30101011242028|نهال عماد دمحم صير

30105191201141|نوال فكرى دمحم محمود424

30001041201666|نورا طارق المحمدى دمحم قاسم425

30009031203122|نورا عالءالدين دمحم جالل محمود حسن زايد426

30106171202601|نورا دمحم السيد دمحم حجازى427

ي428
29911281100248|نوران عبدهللا دمحم مصباح الغباىسر
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P05499055|نوره بدر شعف سليمان عليان429

ي430
ى

P06285949|نوره نارص نصار متعب العدوان

431
ى

30001231202502|نورهان السيد دمحم ترهون

30010311200186|نورهان ايمن عىل عبد هللا عبد الواحد432

30104141100585|نورهان خالد سعد زوين433

30102031202703|نورهان رضا ابراهيم عبد الرحمن عبد الرازق434

بينى ابراهيم435 30009281603967|نورهان رمضان الشر

30106011214107|نورهان عادل دمحم دمحم ليلة436

30102241202544|نورهان نجاح سعد الدين عوض هللا بدوى437

ى المنىس438 30011051600041|نورهان وجدى امير

30106011204721|نورهان وليد احمد عثمان احمد439

ة صالح عوض جمعة440 29912091201664|نير

ه اسامه حامد عزب441 29911111200345|نير

ه جمال حسن عىل حسن442 30104071200862|نير

ه فراج دمحم دمحم المهدى443 30109141200301|نير

ه نبيه شكرى فخر الدين444 30101011626942|نير

وز دمحم عىل السيد زياده445 30102191202424|نير

30009051201568|هاجر ساىم محمود مصطفى ابو المعاىط446

29912051600361|هاجر شعبان صالح دمحم دمحم447

30103091202067|هاجر فوزى عوض احمد دمحم شالطه448

30103241200408|هاجر دمحم ابراهيم ابراهيم عبد الواحد449

30104181203026|هاجر محمود مصطفى عبد الرازق450

30112048801002|هاجر وحيد دمحم عبد الحميد مصطفى فودة451

ى جاد دمحم سعيد452 30106261200225|هاله حسير

30002061202487|هاله عصام دمحم رشاد العدروس453

30103101206627|هايدى محسن عبد الحكيم عوض454

ى ريحان455 30103091201567|هايدى دمحم حسير

30011271602789|هبه العجىم دمحم عبد الرحمن العجىم456

30101261201629|هبه هللا السيد الظريف عطا حسن الزقرد457

يف458 30107051200687|هدير بشير فايز السيد الشر

30106201205082|هدير حمزه دمحم دمحم459

29909251208368|هدير عمرو مسعد عبد العزيز غنيم460



16 جامعة المصورة 

بية الرياضية [كلية التر

رقم تسجيل اللقاحرقم التليفونالرقم القومياالسمم
م2021 سبتمرب 11بيان بأمساء الطالبات الذين سيتم تطعيمهم يوم السبت 

كلية الرتبية الرياضية

بينى461 بينى عبد العزيزالشر 30101011211823|همسه عبد العزيز الشر

29908221201788|هناء عاطف عبد الهادى حسن462

30107011207425|هند السيد ابراهيم السيد ابو العطا463

30106011206767|هند دمحم احمد مصطفى عبد القادر464

30105011203249|هند دمحم فؤاد عبد الج البدراوي465

 حسن عطوه466
ى

30104121202128|هنوات حسن شوق

30007181202121|هيام جمال خليل سليمان467

30103101204284|وسام عىل السيد عىل468

p05414848|وصايف بدر مبارك مرزوق العازىم469

30112011100721|وعد السيد دمحم الديب470

30105251202622|والء هشام طه دمحم الدغيدى471

30105081200727|يارا عاطف ممدوح معوض عبد الرؤف472

30101201203789|يارا عصام منصور قاسم الباز473

474
ى

30107231205121|يارا عمرو جاب هللا احمد الكيالن

ى احمد475 30201011260748|يارا مجدى السيد حسير

30102101100245|يارا دمحم رشاد حامد موىس476

30009251601986|يارا دمحم سمير السيد عثمان477

ى احمد ابراهيم ابراهيم الباز478 30108021202541|ياسمير

ى احمد محمود احمد الصاوى479 30101011614529|ياسمير

ى السيد ناجر السيد الجداوى480 30012091201561|ياسمير

ى ذكريا فتج دمحم جاد481 30201011218806|ياسمير

ى رضا الحسينى حسن الشافىع482 30104101205066|ياسمير

ي القلىلي483
ى

ى سالمه احمد المواق 30001011293663|ياسمير

484
ى

ى عبد الباسط فوزى المواق 30012191200767|ياسمير

ى عبد النارص ذىك خليل خطاب485 30107071204905|ياسمير

ى عىلي الشحات عىلي عامود486 30106061601101|ياسمير

ى عماد الدين احمد ابراهيم دمحم مصطفى487 30103051200487|ياسمير

ى مالك عبد اللطيف عبد اللطيف مطر488 30105141100042|ياسمير

ى دمحم ابو عوف دمحم ابراهيم489 30109051200485|ياسمير

ى هالىل عفيفى هالىلي490 30104141203422|ياسمير

ى يارس نجاح عرفه ابراهيم491 30104201203141|ياسمير

30107071201086|يش احمد دمحم ابوزيد مسعد492
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30103011203521|يمنى احمد مصطفى محمود هالل493

قاوى494 30106301600485|يمنى دمحم كمال الشر

29905011216503|ارساء سليمان عىل سليمان بدر495

29811011607745|رباب ابراهيم المغازى حموده496

30008211201024|مريم مصطفى كامل مرىس عطا497

29904181100325|يارا يشى احمد عثمان عبدالخالق498

29801011229303|ايمان صالح الدين عىل مصطفى رضوان499

29811151200726|ساره ابراهيم بشير مسعد نور الدين500
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