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    الملكميرنا مجدي حكيم عبد   .176

    ناريمان صبحي سعد عبد الدايم  .177

    نجالء سمير زكريا صقر حبق  .178

    ندا ابراهيم السيد عبد اللطيف  .179

    عبد المنعم أنورندا خالد مدين   .180

    طالب  أبوالعال  أبوندا رمضان محمد   .181

    ندا رمضان محمود جاد درويش  .182

    ندا على مصطفى على البرعى  .183

إدارة المؤسسات الرياضية +)طرق   محمد فاروق مالعظيعبد ندى   .184

 (   2التدريس والنقد س 

  

    نور الدين بعبد الوهاندى عمرو   .185

    ندى فؤاد احمد عطا عبد ربه  .186

    حسن مسلم دعبد الحمينرمين   .187

    نروان محمد شعبان محمد خليل  .188

    نغم جمال السيد احمد عزيز  .189

    عوض  نهال كامل احمد فؤاد  .190

    نهله سعيد عبدالسالم محمد هشام  .191

    نهله محى الدين محمد عبدهللا حميد  .192

    نورا السيد فتحى المنشاوى  .193

 نورا محمد السيد محمد الوصال   .194
 خطاب

   

    نورا مصطفى السيد الصياد  .195

   المؤسسات الرياضية  إدارة نورهان إبراهيم محمد كامل على  .196

    نورهان راضى حلمى السيد    .197

    نورهان رفعت مصطفى محمد   .198

    عثمان   نورهان محمود الدسوقى  .199

    غيط  نورهان هشام عبدالقادر   .200
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    نيفين ممدوح احمد احمدعريبى   .201

    نيفين هشام محمد محمود الضبع   .202

    هاجر ابراهيم فريد أحمد عمر  .203

    هاجر احمد محمد منصور  .204

    حويش هاجر صبري عطية محمد   .205

    على سليم هاجر عبد المعطي الدسوقي   .206

    دويدار   هاجر محمد اسماعيل سيد احمد  .207

    هاجر محمد عبد هللا الزرقانى  .208

    احمد  عبد العاطىهاله اسماعيل سيد   .209

    ابورواش هايدى حسنين محمد حسين   .210

   المؤسسات الرياضية  إدارة إبراهيم  مهبه  إبراهيم عبد المنع  .211

    هبه احمد محمد  حجاج  .212

   3جمباز  زهرىهبه احمد وهبه حسين اال  .213

    هبه عبدالرحيم ابراهيم عطا  .214

    هبه محمد فرج القاضى  .215

    اسماعيل الشناوىهبه مسعود   .216

    هدير ابواليزيد حسنين غانم  .217

    هدير حسن فهمى محمد على  .218

    هدير حمدى المحمدى مراد  .219

    هديل السباعى زغلول يحى  .220

    هند السيد على بسيونى   .221

    هند نبيل على الخولى  .222

    وئام عبدالخالق احمد احمد القط  .223

    وسام السيد مجاهد صقر  .224

    وسام عالء حامد محمد حسن  .225
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    وفاء السعيد على قابيل  .226

    يارا فهمى حلمى محمد حجاج  .227

    زايد السيد عيد ياسمين  .228

    ياسمين محمد احمد فضل هللا  .229

    ياسمين محمد أنور السيد أبوسعده  .230

    ياسمين مصطفي محمود محمد عثمان  .231

    ياسمين هشام محمد عبد اللطيف   .232

    ياسمينا محمد خليل محمد موسي   .233

    يمني أيمن محمد أمين مجاهد  .234

    ديمني عماد محمد المغاوري عبد الحمي  .235

     

     

     

     

  ثانيا : طالبات باقيات لالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده 

جميع مواد الفرقة الرابعة ماعدا )تدريب  أالء إبراهيم السيد حديده .241

الجماعية ورياضات  األلعاب + 2ميداني 

 المضرب (

  

     

     

   ات مستجدات بعذر مرضى مقبول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالب -ثالثا : 

جميع مواد الفصل الدراسي الثاني بعذر  ميادة أمين فتحي عثمان  .242

 مرضي مقبول 

  

     

     

     

 

 


