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رقم  
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مواد التخلف   أســــــــــــــــــم الطالب 

1.  
 طرق تدريس التمرينات   غازي عطية غازي عبد العزيز  

  

2.  
1+ حقوق انسان س  4انجليزي  مؤمن جابر سعد زغلول محمد سعفان   

  

 
  

  

  لإلعادةطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب باقون  -ثانيا : 

11. 
( 3س مناهج التربية الرياضية )توجيه وارشاد +انجليزي +   مهند ابراهيم على رمضان السكرى   

  

 
  

  

 
  

  

 ثالثا  :  - طـــــــــــــــــــالب لهم حق اداء االمتحان  من الخارج فرصه اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  
          

21. 
 2تدريب ميدانى  محمد اسامه ابراهيم عبدالعال 

  

22. 
 1  تدريب ميدانى  محمد طارق محمد على الدرينى  

  

23. 
االسس التربوية للتربية الرياضية)االصابات واالسعافات + محمد الصياد محمد نجيب محمد 

 (3س 
  

 
  

  

 
  

  

  انيهث  فرصه الخارج  من لهم حق اداء االمتحان  طــــــــــــــــــــــالب -رابعا :       

31. 

 احمد نجيب عبدالسالم عبدالسالم

واسعافات + اقتصاديات تربية حركية + نظم ومشكالت + اصابات 
+علم النفس  2التعلم + طرق اداره المنافسات + التربية الصحية

(3+ )تكنولوجيا التعلم الرياضي  س4التربوي + حاسب الى  

  

32. 

 محمد  محمد على عبدالسالم عبدهللا

طرق اداره   +مبادى تدريب الناشئين +  1 تدريب ميداني 
+علم    2تدريب ميدانى   +  (2)منافسات + التربية الصحية 

   4نفس التربوي + حاسب الى 

  

33. 
 إصابات واسعافات  محمود محمد الدسوقي الجزار  

  

 
  

  

  -:ثالثه  فرصه الخارج  من لهم حق اداء االمتحان  طــــــــــــــــــــــالب -خامسا:     

42. 

 احمد رضا نبيه ابراهيم عبدالرازق

جميع مواد الفصل الدراسى الثانى  +  التوجيه واإلرشاد النفسى +  
 طرق تدريس الرياضات مائيه + اقتصاديات التعليم + 

   ( 3+مناهج التربيه الرياضيه س   2)طرق تدريس التربيه الرياضيه 

 فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تجنيد
 

 

43. 
الدراسى الثانى جميع مواد الفصل  ايمن زكريا فتوح عسير   

  

44. 

 مجدى ياسر محمد ابراهيم ابو الوفا  
+ )تكنولوجيا التعليم 2اداره المنافسات الرياضية  + تدريب ميداني 

(3الرياضي س  
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قم  ر
 الجلوس 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مواد التخلف   أســــــــــــــــــم الطالب 

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

49. 

 محمد ابراهيم كامل محمد عوض 

+ مبادى تدريب  1التربية الحركية + تدريب ميدانى
)االسس التربوية للتربية    +2الناشئين+ التربية الصحية

 ( 3الرياضية س 

  

 
  

  

  تجنيديا لحين تحديد موقفهم من التجنيدطالب مفصولون 

فرصه  احمد احمد ابراهيم الشريف) .41
 اولى ( 

 جميع مواد الفرقه الرابعه 
وعليه من الفرق الثالثه ) طرق تدريس التمرينات + الحاسب  

 ( 2(+) فسيولوجيا الرياضه س   3االلى س 

  

 ابوعبده على صالح محمد .45
 ( ثانيه ) فرصه

 واالرشاد التوجيه+  الحركيه التربيه) ماعدا الرابعه الفرقه مواد جميع
+   المائيه الرياضات تدريس طرق+  التعليم ومشكالت  نظم+  النفسى

 ( انجليزيه لغه+  التعليم اقتصاديات+  1 ميدانى تدريب
 (3س  الحركى التعلم)  الثالثه الفرقه من وعليه

  

 لبده حسانين محمد حسانين محمد .47
 فرصه ثالثه () 

 الرياضات تدريس طرق+  + اصابات واسعافات الحركيه التربيه
 طرق+ +اقتصاديات التعليم + انجليزى 1+ تدريب ميدانى المائيه
 ميدانى تدريب + 2 الصحيه التربيه+  الرياضيه المنافسات اداره
 الثالثه الفرقه من وعليه الرياضى التربوى  النفس علم+ 2

 ( 3س التمرينات تدريس طرق)  

  

 حماد ابراهيم سعيد حسن احمد .48
 ) فرصه ثالثه (

 اداره طرق+  1 ميدانى تدريب+  حركيه تربيه
 الى حاسب+  المنافسات

  

 بسيونى هاشم طارق محمد .50
 حتى يتم نجاحه

 الناشئين تدريب مبادئ +  النفسى واالرشاد التوجيه+  حركيه تربيه
 التربويى النفس علم+ 2 صحيه تربيه+  المنافسات اداره طرق+ 
 (2س انجليزى )  الثانيه الفرقه من وعليه  الى حاسب+ 

  

 الحوفى محمد عبدالواحد مصطفى .51
 ( ثالثه فرصه) 

 اقتصاديات+  مائيه الرياضات تدريس طرق+  واسعافات اصابات
 + تربوى  نفس علم+  الناشئين تدريب مبادئ+  التعليم

 (2س الى حاسب(  +) 3س  الى حاسب+  تربويه اسس) 

  

حتى يتم )  قطب محمد وجدى احمد .52
 نجاحه(

 2 ميدانى  تدريب
  

      هللا عوض محمد احمد محمد .53
         (نجاحه يتم حتى)

 (3س الى حاسب+) 4 الى حاسب
  

     

 


