
 التربية الرياضية للبنين  نتيجة الطلاب التي تم اختبارهم للقدرات بكلية نتيجة
  م9/8/2020الثاني  الاحد الموافق اليوم 

 الدخول علي موقع الجامعة لتسجيل كود دفع جديد  اللائقينوعلي الطلاب 
 وحجز موعد للكشف الطبي بمستشفي جامعة حلوان

 

 1 

 رئيس الاختبارات

 

 أ.د/ محمد حامد البلتاجي

 المراجع

 

 سيد المصري ا/ وداد

 عميد الكلية

 ورئيس عام الاختبارات
 

 أ.د/ عماد مصطفي العزباوي

 

 

  210966 30303082101591 

  141249  30304010102034  

  82851  30108142400251  

  92132  30202012107257  

  337119  30104260100453  

  176509  30005260101699  

  175995  30108200107233  

  142082  30210290105438  

  168556  30211240104577  

  290493  30111280105016  

  214402  30210012130219  

  137929  30204240101393  

  262682  30011088800296  

  82039  30201012101775  

  178704  30105011316019  

  220768  30206142100373  



 التربية الرياضية للبنين  نتيجة الطلاب التي تم اختبارهم للقدرات بكلية نتيجة
  م9/8/2020الثاني  الاحد الموافق اليوم 

 الدخول علي موقع الجامعة لتسجيل كود دفع جديد  اللائقينوعلي الطلاب 
 وحجز موعد للكشف الطبي بمستشفي جامعة حلوان
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 رئيس الاختبارات

 

 أ.د/ محمد حامد البلتاجي

 المراجع

 

 سيد المصري ا/ وداد

 عميد الكلية

 ورئيس عام الاختبارات
 

 أ.د/ عماد مصطفي العزباوي

 

 

  29375  30112042100371  

  38287  30208012110396  

  212908  30109202603056  

  81079  30101102103373  

  81089  30101102103411  

  156987  30204260104259  

  131695  30112080103252  

  29783  30211142100113  

  84331  30105242100736  

  175212  30107280103172  

  137799  30204210101658  

  33211  30207280104076  

  215924  30205122100419  

  212912  30111272103578  

  203221  30201010115574  

  195594  30303240100611  



 التربية الرياضية للبنين  نتيجة الطلاب التي تم اختبارهم للقدرات بكلية نتيجة
  م9/8/2020الثاني  الاحد الموافق اليوم 

 الدخول علي موقع الجامعة لتسجيل كود دفع جديد  اللائقينوعلي الطلاب 
 وحجز موعد للكشف الطبي بمستشفي جامعة حلوان
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 رئيس الاختبارات

 

 أ.د/ محمد حامد البلتاجي

 المراجع

 

 سيد المصري ا/ وداد

 عميد الكلية

 ورئيس عام الاختبارات
 

 أ.د/ عماد مصطفي العزباوي

 

 

  200988  30201230104735  

  146562  30108190106217  

  166929  30212290100897  

  153058  30204050102156  

  95321  30010262100952  

  44992  30208122101635  

  153059  30206180102533  

  283253  30102070102279  

  283768  30210010103052  

  225110  30202022100196  

  129112  30208180100258  

  264348  30110212102894  

  262844  30109120100315  

  272002  30207030105298  

  219953  30303182100177  

  221438  30204202103013  



 التربية الرياضية للبنين  نتيجة الطلاب التي تم اختبارهم للقدرات بكلية نتيجة
  م9/8/2020الثاني  الاحد الموافق اليوم 

 الدخول علي موقع الجامعة لتسجيل كود دفع جديد  اللائقينوعلي الطلاب 
 وحجز موعد للكشف الطبي بمستشفي جامعة حلوان
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 رئيس الاختبارات

 

 أ.د/ محمد حامد البلتاجي

 المراجع

 

 سيد المصري ا/ وداد

 عميد الكلية

 ورئيس عام الاختبارات
 

 أ.د/ عماد مصطفي العزباوي

 

 

  29248  30206012300214  

  160896  30207120101038  

  46805  30202140104716  

  44975  30203052100294  

  135785  30301290100431  

  290605  30108310103659  

  78333  30111192102333  

  24641  30212070105596  

  159937  30207220104697  

  142383  30204180106358  

  38294  30206182103936  

  149620  30204170100572  

  175312  30112250106774  

  212930  30208162100232  

  263235  30106182101238  

  42530  30212092102051  



 التربية الرياضية للبنين  نتيجة الطلاب التي تم اختبارهم للقدرات بكلية نتيجة
  م9/8/2020الثاني  الاحد الموافق اليوم 

 الدخول علي موقع الجامعة لتسجيل كود دفع جديد  اللائقينوعلي الطلاب 
 وحجز موعد للكشف الطبي بمستشفي جامعة حلوان
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 رئيس الاختبارات

 

 أ.د/ محمد حامد البلتاجي

 المراجع

 

 سيد المصري ا/ وداد

 عميد الكلية

 ورئيس عام الاختبارات
 

 أ.د/ عماد مصطفي العزباوي

 

 

  179573  30101111602293  

  24768  30209302103675  

  160653  30203260102594  

  155938  30205300104954  

  29338  30207182101212  

  150730  30204050102512  

  174086  30010260101331  

  215949  30303062104195  

  42397  30209118800339  

  219803  30204082101895  

  211817  30205022100519  

  142397  30212120108931  

  44452  30112122101433  

  273013  30303210101591  

  137025  30202150105176  

  147510  30206050102752  



 التربية الرياضية للبنين  نتيجة الطلاب التي تم اختبارهم للقدرات بكلية نتيجة
  م9/8/2020الثاني  الاحد الموافق اليوم 

 الدخول علي موقع الجامعة لتسجيل كود دفع جديد  اللائقينوعلي الطلاب 
 وحجز موعد للكشف الطبي بمستشفي جامعة حلوان
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 رئيس الاختبارات

 

 أ.د/ محمد حامد البلتاجي

 المراجع

 

 سيد المصري ا/ وداد

 عميد الكلية

 ورئيس عام الاختبارات
 

 أ.د/ عماد مصطفي العزباوي

 

 

  220880  30207072104771  

  276743  30203010103439  

  222951  30207272103117  

  121145  30202020102019  

  280386  30209170100876  

  283156  30104030103895  

  196428  30205162101132  

  36168  30206211500435  

  155255  30211180101611  

  33347  30207232100158  

  121305  30203080103193  

  283828  30303090100294  

  173612  30208010100296  

  200603  30208250101958  

  150332  30208240101879  

  214740  30207292100432  



 التربية الرياضية للبنين  نتيجة الطلاب التي تم اختبارهم للقدرات بكلية نتيجة
  م9/8/2020الثاني  الاحد الموافق اليوم 

 الدخول علي موقع الجامعة لتسجيل كود دفع جديد  اللائقينوعلي الطلاب 
 وحجز موعد للكشف الطبي بمستشفي جامعة حلوان
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 رئيس الاختبارات

 

 أ.د/ محمد حامد البلتاجي

 المراجع

 

 سيد المصري ا/ وداد

 عميد الكلية

 ورئيس عام الاختبارات
 

 أ.د/ عماد مصطفي العزباوي

 

 

  155521  30205180103436  

  178054  30107300104812  

  27589  30206022101317  

  214783  30202182101318  

  156596  30208210103893  

  29748  30302202101896  

  153101  30209300108238  

  135894  30209020100398  

  211960  30209102104693  

  158337  30212261400598  

  134409  30206200104279  

  207380  30208052103635  

  153105  30205010102478  

  135968  30303150106092  

  155562  30110260104335  

  205052  30103130102431  



 التربية الرياضية للبنين  نتيجة الطلاب التي تم اختبارهم للقدرات بكلية نتيجة
  م9/8/2020الثاني  الاحد الموافق اليوم 

 الدخول علي موقع الجامعة لتسجيل كود دفع جديد  اللائقينوعلي الطلاب 
 وحجز موعد للكشف الطبي بمستشفي جامعة حلوان
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 رئيس الاختبارات

 

 أ.د/ محمد حامد البلتاجي

 المراجع

 

 سيد المصري ا/ وداد

 عميد الكلية

 ورئيس عام الاختبارات
 

 أ.د/ عماد مصطفي العزباوي

 

 

  211288  30212090104979  

  29356  30301142101119  

  137742  30303158800834  

  205197  30205240103031  

  134407  30107140100831  

  277386  30209300117059  

  142241  30302210101455  

  45024  30203292101093  

  158059  30206250103737  

  158707  30105051403674  

  207202  30110272101838  

  96292  30109132100531  

  144583  30210272102618  

  18725  30203132100538  

  80200  30106282100816  

  201158  30112030100112  



 التربية الرياضية للبنين  نتيجة الطلاب التي تم اختبارهم للقدرات بكلية نتيجة
  م9/8/2020الثاني  الاحد الموافق اليوم 

 الدخول علي موقع الجامعة لتسجيل كود دفع جديد  اللائقينوعلي الطلاب 
 وحجز موعد للكشف الطبي بمستشفي جامعة حلوان
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 رئيس الاختبارات

 

 أ.د/ محمد حامد البلتاجي

 المراجع

 

 سيد المصري ا/ وداد

 عميد الكلية

 ورئيس عام الاختبارات
 

 أ.د/ عماد مصطفي العزباوي

 

 

  336658  30006150106292  

  29755  30205082502772  

  204947  30102190100792  

  220063  30204272101131  

  200577  30104080100439  

  30693  30209192104093  

  152206  30210270104753  

  30581  30211152102157  

  146534  30206201402915  

  27218  30110150105212  

  164253  30207120101119  

  214276  30209282109434  

  219899  30112060100915  

  204582  30212220100954  

  152149  30103010104791  

  166961  30208020101053  

  202384  30204010109735  



 التربية الرياضية للبنين  نتيجة الطلاب التي تم اختبارهم للقدرات بكلية نتيجة
  م9/8/2020الثاني  الاحد الموافق اليوم 

 الدخول علي موقع الجامعة لتسجيل كود دفع جديد  اللائقينوعلي الطلاب 
 وحجز موعد للكشف الطبي بمستشفي جامعة حلوان
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 رئيس الاختبارات

 

 أ.د/ محمد حامد البلتاجي

 المراجع

 

 سيد المصري ا/ وداد

 عميد الكلية

 ورئيس عام الاختبارات
 

 أ.د/ عماد مصطفي العزباوي

 

 

  286261  30111120104854  

  137542  30206220102795  

  29226  30209072100671  

  96571  30011278800411  

  155330  30205312100156  

  137595  30206280104614  

  155013  30203210105738  

  212960  30112012102574  

  150841  30110270105356  

  130979  30102080101874  

  210745  30209301503556  

  27213  30208170102872  

  168583  30207040103714  

  176476  30203250100038  

  212958  30204012109473  

  49411  30202192103572  

  49380  30204282102934  

  137711  30201120101013  



 التربية الرياضية للبنين  نتيجة الطلاب التي تم اختبارهم للقدرات بكلية نتيجة
  م9/8/2020الثاني  الاحد الموافق اليوم 

 الدخول علي موقع الجامعة لتسجيل كود دفع جديد  اللائقينوعلي الطلاب 
 وحجز موعد للكشف الطبي بمستشفي جامعة حلوان
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 رئيس الاختبارات

 

 أ.د/ محمد حامد البلتاجي

 المراجع

 

 سيد المصري ا/ وداد

 عميد الكلية

 ورئيس عام الاختبارات
 

 أ.د/ عماد مصطفي العزباوي

 

 

  124899  30107170100372  

 


