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رقم  
 الجلوس 

 الدرجة الدرجة مواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف 

1.  
   في المجال الترويحي  اإلدارة حسن البحيري إبراهيماحمد حسن 

2.  
   الترويحي المجال في اإلدارة أحمد عزت عثمان زكي جوده

3.  
    ضحوهاحمد مجدي محمد يوسف 

4.  
   برامج ترويحية  أحمد محمد عبد الولحد محمد هيكل 

5.  
   + تنظيمات رياضية  1تطبيقات ترويحية احمد موسي عبد الحميد السالموني

6.  
   التربوية للتربية الرياضية   األسس محمد علي عبد الحميد الزعبالوي 

     
                       لإلعادةــالب باقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ــــطـــــــــــــــــثانيا :                  

11. 

 احمد عصام الدين محمود على حسن

  1تسويق رياضي +سيكولوجية الجماعات الرياضية +تدريب ميداني  
  2المنافسات +تحكيم رياضة تخصصية  إدارة+تغذية رياضية +طرق 

+)تنظيم االنشطة الرياضية + ادارة    2+تدريب ميداني  4+حاسب الي  
 ( 3الرياضية + حاسب الى س  المؤسسات

  

مصطفي علي عبدالحميد أبو  علي .12
 النيل

تسويق رياضي + سيكولوجية الجماعات الرياضية +تغذية رياضية +  
 2+ تدريب ميداني   2تحكيم رياضة تخصصية 

  
13. 

 محمد شحاته محمد شحاته 

  إدارة+ طرق   1+تدريب ميداني   1تحكيم رياضة تخصصية 
  2+تدريب ميداني 2  تخصصية رياضة  تحكيمالمنافسات الرياضية +  

التربوية للتربية الرياضية +تطبيقات ترويحية   األسس حاسب الي +)
 ( 3س  2

  

 
    

     
  -:طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب لهم حق اداء االمتحان من الخارج فرصه أولى  -ثالثا :             

21. 

 كريم محمد السيد عبدالحميد بدر 

والعالقات العامة +    ) االعالم جميع مواد الفرقة الرابعة ما عدا 
الرياضية  سيكولوجية الجماعات الرياضية +سيكولوجية الشخصية  

 ( إنجليزي+

  

   جميع مواد الفرقة الرابعة  محمد ابراهيم حسن وزه .22
23. 

 محمود سامى محمود حبيب  

+ 2+ طرق ادارة المنافسات الرياضية + تحكيم رياضة تخصصية1تدريب ميداني 

 2تدريب ميداني 

  

   1تدريب ميداني  ابراهيم المغاورى غنيم هاني .24
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رقم  
 الجلوس 

الدرجة  الدرجة مواد التخلف أســــــــــــــــــم الطالب
 بالحروف 

 -ة ثانية:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالمتحان من الخارج فرص أداءطالب لهم حق  -رابعا :        
31. 

 الخواجةعبد الرحمن السيد محمد حسين 

االعالم والعالقات العامة + تسويق رياضي + سيكولوجية الجماعات 
+سيكولوجية  1+ تدريب ميداني  1الرياضية +تحكيم رياضة تخصصية 

الشخصية الرياضية +تغذية رياضية + انجليزي + التشريعات والقوانين 
 (3جال الترويحي سمفي ال اإلدارة+) 4الرياضية + حاسب الي 

  

 1 ميداني تدريب+  1 تخصصية رياضة تحكيم+  العامة والعالقات االعالم على احمد السيد على شقوير .32
 والقوانين التشريعات+  انجليزي +  الرياضية الشخصية سيكولوجية+ 

المنافسات الرياضية + تحكيم  إدارةعلم اجتماع رياضي +طرق +  الرياضية
مبادئ البحث العلمي )+ + حاسب الي  2+تدريب ميداني  2رياضة تخصصية 

 (2+مبادئ الرياضات الفردية س

  

33 . 
 2+ تدريب ميداني  1تدريب ميداني  محمد حمدي مختار مرسي  

  
34. 

 محمود فرج المهدي الفيومي 
جميع مواد الفرقة الرابعة +)البرامج الترويحية +اإلدارة في المجال 

 (3الترويحي س
  

 
  

  
  

 طالب يمنحون فرصه واحده الغير بناء على موافقه مجلس الكليه ومجلس الجامعه   -خامسا :              
 

 جميع مواد الفرقه الرابعه  عماد فهمى عبدربه موسى  . 51
 (3الثالثه ) اسس تربويه سوعليه من الفرقه 

 ( 2ومن الفرقه الثانيه ) حاسب الى س

  

     
  طـــــــــــــــــــــــــــــالب لهم حق اداء االمتحان من الخارج حتى يتم نجاحهم  -:سادسا                    

+    2  ميداني تدريب +  الرياضى   االجتماع علم+  وقوانين   تشريعات   الغياتى يونس السعيد احمد . 49
 الى  حاسب 

  

     

 
  طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب مفصولون تجنيديا حتى يتم تحديد موقفهم من التجنيد -:  سابعا 

41 . 
 احمد مجدى احمد هالل السحرتى 

 )فرصه أولى ( 

-+    1سيكولوجيه الجماعات الرياضية + تحكيم رياض تخصيصه 
+ ) األسس التربوية    2التغذية الرياضية + تحكيم رياضه تخصيصيه  

 (   3س

  

42 . 
   التسويق الرياضي + حاسب االلى  (أولى )فرصه حسين عزت حسين المليجي 

 درويش   فريد  درويش فريد  . 43
 )حتى يتم نجاحه ( 

  للتربيه  التربوية االسس )الفصل الدراسي األول +  مواد جميع
 ( 3س   الرياضية

  

 عبدالعال السيد عبدالعال محمد . 44
 )فرصه أولى  (

 

 سيكولوجيه+  العامة والعالقات ماعدا االعالم الرابعة الفرقه مواد جميع
 الى حاسب+  الرياضى االجتماع علم+  انجليزى +  الرياضيه الشخصيه

)  الثانيه الفرقه من وعليه  (3س الى حاسب)  الثالثه الفرقه من وعليه
 (2س حركه علم مبادى 

  

)  محمد صفوت عبدالباسط الرشيدي     . 48
 (  نجاحه  يتم  حتى

+  2طرق اداره المنافسات الرياضية + تحكيم رياضه تخصيصيه 
   2تدريب ميداني 

  

 


