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 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

ــة   ــية الفرقة األوىل  أصـــــــول الرتبيـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -الرايضـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 
(, مــدخل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -  (, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل2ف  -األوىل  

 (1ف  -واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 681 ابراهيم امحد ابراهيم امحد قنفود

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 

(, مدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 
 (1ف  -

 682 يم نعينعابراهيم السيد ابراه

 683 ابراهيم املرسى ابراهيم املرسى مجعه مجيع مواد الفرقة األوىل  
  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 

(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  ( الفرقــــــــة  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف
(, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, لغــة اجنليزية الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل 2سباحة 
(,  1ف  -األوىل  (, مــــــــدخل يف التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة  2ف  -(, مــــــــدخل يف االدارة الرايضــــــــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

(, مالكمة الفرقــة  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -( الفرقــة األوىل  1مســابقات امليــدان واملضــمار 
 (2ف  -األوىل  

 684 ابراهيم حسن سعد امحد دسوقى

(, مبارزة الفرقة  1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة (,  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 2ف -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
 (1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -(, مدخل يف االدارة الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 685 ابراهيم سيد امحد عيد جوده

(, مــدخل يف االدارة  2ف  -زة الفرقــة األوىل  (, مبار 2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1مترينــات 
(, مدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 

 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -

 686 ابراهيم حممد عبدالعاطى اجلندى

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -ة األوىل  أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرق
(, كــرة قدم الفرقــة  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1(, سباحة 1ف -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف

 (2ف  -( الفرقة األوىل  2(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  

 687 امحد ابراهيم امحد محوده

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــاز 1ف ــة األوىل  1(, مجبـ ــباحة (,  1ف  -( الفرقـ ــة األوىل  1سـ ــة األوىل  1ف  -( الفرقـ ــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقـ (, مـ

(, مدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 
 (1ف  -

 688 امحد ابراهيم عبداحملسن قنب

ــة   ــية الفرقة األوىل  أصـــــــول الرتبيـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -الرايضـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــدخل يف  1ف  -(, مــدخل علــم الــنفس الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 

  (1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 689 ابراهيم الدخاخىنامحد ابراهيم حممد  

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضــ ــول الرتبيــ ــات 2ف  -أصــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــ ــوق االنســ (,  2ف  -(, حقــ
(,  2ف  -(, مدخل يف االدارة الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1سباحة 

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  مدخل يف 

 690 امحد اسامه سعد حممد مخيس

 691 امحد السعيد السعيد ابوامساعيل  مجيع مواد الفرقة األوىل
  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  

(, مــدخل علــم  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف
(, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة  2ف  -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـــية الفرقة األوىل  1ف  -الـــنفس الرايضـــي الفرقة األوىل  

 692 امحد السعيد حممد بدر
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 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  
ــول الرتبيـــة الرايضـــية الفرقة األوىل   ــاز 2ف  -أصـ (,  2ف  -  (, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـ

  -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مـــدخل علـــم الـــنفس الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقـــة األوىل  
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف

 693 امحد السيد احلمد هللا مرسى

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -دخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  (, مــ 2ف  -الرايضــة الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف

امحـــــد الســـــيد حممـــــد حمســـــن حســـــي  
 حنيش

694 

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -وىل  (, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األ2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فسيولوجيا  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1(, سباحة 2ف  -(, حقوق االنسان الفرقة األوىل  1ف

(, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  
(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة  1ف  -(, مدخل يف الرتويح الرايضي الفرقة األوىل  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 (1ف  -األوىل  

 695 امحد الوهيدى حممد السيد امحد 

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ (,  1ف  -ة األوىل  ( الفرقـــــــ 1(, مجبـــــ
(,  2ف  -(, مدخل يف االدارة الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1سباحة 

ــة  1ف  -(, مـــدخل يف الـــرتويح الرايضـــي الفرقة األوىل  1ف  -مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل   (, مـــدخل واتريـــخ الرتبيـ
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل    الرايضية الفرقة

 696 امحد امين زكى السيد 

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـ ــات 2ف  -أصـــول الرتبيـ ــة األوىل  1(, مترينـ ــاز 1ف  -( الفرقـ ــة األوىل  1(, مجبـ ــوق  1ف  -( الفرقـ (, حقـ
(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة (,  2ف  -االنسان الفرقة األوىل  

(, مـــــــــدخل يف التـــــــــدريب  2ف  -(, مـــــــــدخل يف االدارة الرايضـــــــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــــــة األوىل  2ف  -األوىل  
 (1ف  -وىل  (, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األ1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  

 697 امحد هبجت زغلول محام

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــة الفرقة األوىل  1ف ــيولوجيا الرايضــ ــة األوىل  2ف  -(, فســ ــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــ ــية الفرقة األوىل  (, مــ   -الرايضــ
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف

 698 امحد جالل عبدالعظيم حممد رمضان

  -( الفرقــة األوىل  1نــات (, متري2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(,  1ف  -(, مــــدخل يف التــــدريب الرايضــــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــــة األوىل  1ف  -( الفرقــــة األوىل  1(, مجبــــاز 1ف

 (1ف  -مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 

 699 امحد مجال ابراهيم على

عبداحلميـــــد  امحــــد حجـــــازى صـــــبحى   مجيع مواد الفرقة األوىل
 محاد

700 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

(, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -الفرقة األوىل  الرايضـــــة 
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

امحــــــــد حســــــــام الــــــــدين عبداحلميــــــــد  
 هنداوى

701 

ــية الفرق ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -ة األوىل  أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــــدخل واتريــــخ  2ف  -(, مبارزة الفرقــــة األوىل  2ف  -(, فســــيولوجيا الرايضــــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــة األوىل  1ســــباحة 

 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 702 امحد حسي امحد يوسف حممود

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف

(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضــية الفرقة  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -  االدارة الرايضية الفرقة األوىل

 703 امحد خالد امحد بدوى سامل



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

  (1ف  -األوىل  
( الفرقــة  1ســباحة (,  2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف -( الفرقة األوىل 1مترينات 
ــة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل   ــيولوجيا الرايضــ ــة األوىل  2ف  -(, فســ ــية الفرقة  2ف  -(, مبارزة الفرقــ ــدخل يف االدارة الرايضــ (, مــ
(,  1ف  -(, مــــدخل واتريــــخ الرتبيــــة الرايضــــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مــــدخل يف التــــدريب الرايضــــي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 (1ف  -( الفرقة األوىل  1ملضمار مسابقات امليدان وا

 704 امحد خليل حممد امساعيل املنزالوى

 705 امحد راضى امحد اجلرف (1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1مجباز 
(, مــدخل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجباز 1ف -( الفرقة األوىل 1مترينات 

ــابقات امليـــدان واملضـــمار 1ف  -يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل   ــة األوىل  1(, مسـ ــة األوىل  1ف  -( الفرقـ   -(, مالكمة الفرقـ
 (2ف

 706 امحد سامح عبدالراشد السيد 

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــ ــول الرتبيـــ ــة األوىل  1مجبـــــاز (,  2ف  -أصـــ ــوق االنســـــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــ (,  2ف  -(, حقـــ
ــة الفرقة األوىل   ــيولوجيا الرايضــ ــة األوىل  2ف  -فســ ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــ ــدخل يف االدارة الرايضــ (,  2ف  -(, مــ

 (1ف  -مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 707 امحد سامى سليمان سليمان خطاب

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــ ــول الرتبيـــ ــة األوىل  1(, مجبـــــاز 2ف  -أصـــ ــوق االنســـــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــ (,  2ف  -(, حقـــ
(, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 
 (1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -ضية الفرقة األوىل  (, مدخل يف االدارة الراي2ف  -األوىل  

 708 امحد سالمه قنديل اجلباىل

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـ ــات 2ف  -أصـــول الرتبيـ ــة األوىل  1(, مترينـ ــاز 1ف  -( الفرقـ ــة األوىل  1(, مجبـ ــوق  1ف  -( الفرقـ (, حقـ
(, مبارزة الفرقــــة  2ف  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  ( الفرقـــة  1(, ســـباحة 2ف  -االنســـان الفرقة األوىل  

(,  1ف  -(, مــــــــدخل يف التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــــــــدخل يف االدارة الرايضــــــــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  
  (2ف  -مالكمة الفرقة األوىل  

 709 امحد مسري سعد عبداجمليد مصطفى

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول الرتبيــة  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

(, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  (, مبارزة الفرقـــــة  2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  
ــية الفرقة األوىل  1ف  -التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل   (, مســــــــابقات امليــــــــدان  1ف  -(, مــــــــدخل واتريــــــــخ الرتبيــــــــة الرايضــــــ

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1واملضمار 

امحـــــــــد شـــــــــكرى عبـــــــــداملنعم امحـــــــــد  
 الدهشان

710 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــاز 1ف ــة األوىل  1(, مجبــــــ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــ ــوق االنســــــ ــباحة 2ف  -(, حقــــــ ــة األوىل  1(, ســــــ (,  1ف  -( الفرقــــــ

ــباحة  ــة األوىل  2سـ ــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـ ــيولوجيا الرايضـ ــة األوىل  2ف  -(, فسـ ــرة قدم الفرقـ ــة  1ف  -(, كـ (, مبارزة الفرقـ
(, مــدخل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

ــي الفرقة األوىل   ــة1ف  -يف الــــرتويح الرايضــ ــدخل واتريــــخ الرتبيــ ــية الفرقة األوىل    (, مــ ــارعة الفرقة األوىل  1ف  -الرايضــ   -(, مصــ
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف

 711 امحد صبحى امحد الدوماىن

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -رقــــــــة األوىل  ( الف1(, مترينــــــــات 2ف

(, لغـــــــة  2ف  -(, فســـــــيولوجيا الرايضـــــــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـــــــة األوىل  2(, ســـــــباحة 1ف  -( الفرقـــــــة األوىل  1ســــــباحة 
ــة األوىل   ــة األوىل  2ف  -اجنليزية الفرقـــ ــية الفرقة األوىل  (, مـــــدخل يف االدا2ف  -(, مبارزة الفرقـــ (, مـــــدخل يف  2ف  -رة الرايضـــ

(, مســـــــــــابقات امليـــــــــــدان  1ف  -(, مـــــــــــدخل يف الــــــــــرتويح الرايضـــــــــــي الفرقة األوىل  1ف  -التــــــــــدريب الرايضـــــــــــي الفرقة األوىل  
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2واملضمار 

 712 امحد صبى السيد على الببرى

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, لغــة  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -(, حقوق االنسان الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف

ــة األوىل   ــة األوىل  2ف  -اجنليزية الفرقـــ ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــ (, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــ

 713 امحد طارق حممد عبداخلالق القناوى



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

ــية الفرقة األوىل  1ف  -التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل   (, مســــــــابقات امليــــــــدان  1ف  -(, مــــــــدخل واتريــــــــخ الرتبيــــــــة الرايضــــــ
  (2ف  -لفرقة األوىل  (, مالكمة ا2ف  -( الفرقة األوىل  2واملضمار 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -لفرقــة األوىل  ( ا1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

ــة الفرقة األوىل   ــة األوىل  2ف  -الرايضـ ــنفس الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـ ــم الـ (, مـــدخل يف  1ف  -(, مـــدخل علـ
ة  (, مدخل واتريخ الرتبية الرايضــية الفرق1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -االدارة الرايضية الفرقة األوىل  

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  

 714 امحد طارق حممد حممد الدهشان

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -, حقوق االنســان الفرقة األوىل  (1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

(, مــــــــــدخل يف التــــــــــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــــــــــة األوىل  1ف  -(, كــــــــــرة قدم الفرقــــــــــة األوىل  2ف  -الرايضــــــــــة الفرقة األوىل  
 (1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  

 715 امحد عبدالرؤف حممد حسني

(, مبارزة الفرقة  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 2ف -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل أصول 
(, مــدخل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 (1ف  -وىل  واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األ

 716 امحد عبدالفتاح فتح هللا البى

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(,  2ف  -فرقة األوىل  (, مــدخل يف االدارة الرايضــية ال1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف -( الفرقــة األوىل 1(, مجباز 1ف

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

امحد عبــدالقادر عبــدالقادر عبــدالعال  
 القوىن

717 

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــ ــول الرتبيـــ ــة األوىل  1(, مجبـــــاز 2ف  -أصـــ ــوق االنســـــان الفرقة األ1ف  -( الفرقـــ (,  2ف  -وىل  (, حقـــ
ــباحة  ــة األوىل  1سـ ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـ ــيولوجيا الرايضـ ــة األوىل  2ف  -(, فسـ ــرة قدم الفرقـ ــة  1ف  -(, كـ (, مبارزة الفرقـ
(, مــدخل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مــدخل علــم الــنفس الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 (1ف  -قة األوىل  يف التدريب الرايضي الفر 

 718 امحد عصام امحد االصوىل

 719  ـــــــــــــــولحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـ ــات 2ف  -أصـــول الرتبيـ ــة األوىل  1(, مترينـ ــاز (,  1ف  -( الفرقـ ــة األوىل  1مجبـ ــوق  1ف  -( الفرقـ (, حقـ

(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1(, سباحة 2ف  -االنسان الفرقة األوىل  
 (2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

امحـــــد عصـــــام عبـــــدالعاطى مصـــــطفى  
 احلداد

720 

(, مــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف -الفرقة األوىل التشريح الوظيفي للرايضيي 
 (1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 721 امحد عصام عنرت حممد هيبه

  -( الفرقــة األوىل  1مترينــات (,  2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل علــم  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف

(, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة  2ف  -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـــية الفرقة األوىل  1ف  -الـــنفس الرايضـــي الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -  األوىل

 722 امحد عالء عبدالكرمي حممود عاصى

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1ز (, مجبــــــــا1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, كرة قدم الفرقة  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 
  -لــم الــنفس الرايضــي الفرقة األوىل  (, مــدخل ع2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, لغة اجنليزية الفرقــة األوىل  1ف  -األوىل 

(, مســابقات امليــدان  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مدخل يف االدارة الرايضية الفرقة األوىل  1ف
(,  1ف  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -( الفرقــة األوىل  1واملضــمار 

 (2ف  -الكمة الفرقة األوىل  م

 723 امحد فتوح طه دعميش

امحــــــد حمســــــن عبدالســــــالم الســــــمان    -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل   724 



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

(, فســيولوجيا  1ف  -وىل  ( الفرقــة األ1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف
(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة  2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  1ف  -(, كرة قدم الفرقة األوىل  2ف -الرايضة الفرقة األوىل 

(,  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -(, مــدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -رعة الفرقة األوىل  مصا

 ابراهيم

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــان الفرقة األوىل  1ف ــوق االنســ ــباحة (,  2ف  -(, حقــ ــة األوىل  1ســ ــة األوىل  1ف  -( الفرقــ ــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــ (, مــ

 (1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -االدارة الرايضية الفرقة األوىل  

 725 امحد حممد ابراهيم حممد ماضى

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -للرايضــيي الفرقة األوىل  (, التشــريح الــوظيفي  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

(, مـــــدخل يف  2ف  -األوىل  (, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 726 امحد حممد امحد عبداملقصود غراب

  -وىل  ( الفرقــة األ1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

 (1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  2ف  -الرايضة الفرقة األوىل  

 727 امحد حممد السيد كمال حممد خضر

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(,  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقــوق االنســان الفرقة األوىل  1ف

ــة األوىل   ــدخل  2ف  -مبارزة الفرقـ ــية الفرقة األوىل  (, مـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -يف االدارة الرايضـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف

 728 امحد حممد حامد عبداجمليد العشرى

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -  (, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

لفرقة  (, مــدخل يف االدارة الرايضــية ا2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  1ف  -(, كرة قدم الفرقة األوىل  2ف -الرايضة الفرقة األوىل 
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 729 امحد حممد سالمه املتوىل بدره

  -ة األوىل  ( الفرقــ 1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -يف االدارة الرايضية الفرقة األوىل  

 730 امحد حممد عرفان ابوسعده

 731 امحد حممد كمال على السيد  الفرقة األوىلمجيع مواد 
  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  

ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األ1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -وىل  (, فســــــيولوجيا الرايضــــ
  -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مـــدخل علـــم الـــنفس الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقـــة األوىل  

ــي الفرقة األوىل  2ف ــدريب الرايضـ ــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مـــدخل يف التـ ــة الرايضـ ــخ الرتبيـ ــدخل واتريـ ــابقات  1ف  -(, مـ (, مسـ
 (1ف  -قة األوىل  ( الفر 1امليدان واملضمار 

 732 امحد حممد حممد ابراهيم

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
ــات 2ف ــة األوىل  1(, مترينــــــــ ــاز 1ف  -( الفرقــــــــ ــة األوىل  1(, مجبــــــــ ــباحة 1ف  -( الفرقــــــــ (,  1ف  -( الفرقــــــــــة األوىل  1(, ســــــــ

(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2ســباحة 
(, مدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 

 (1ف  -قة األوىل  (, مصارعة الفر 1ف  -

 733 امحد حممود امحد ابراهيم السبكى

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -االنســــــــان الفرقة األوىل  (, حقــــــــوق  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, كرة قدم الفرقة  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 

 734 امحد مسعد حسن مراد



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

ــة األوىل  1ف  -األوىل   ــية الفرقة األوىل2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -(, لغـــة اجنليزية الفرقـ   -  (, مـــدخل يف االدارة الرايضـ
ــي الفرقة األوىل  2ف ــدريب الرايضـ ــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مـــدخل يف التـ ــة الرايضـ ــخ الرتبيـ ــدخل واتريـ ــابقات  1ف  -(, مـ (, مسـ

  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -( الفرقــة األوىل  1امليــدان واملضــمار 
  (1ف

ــة األوىل  1مترينـــــــات  ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ ــباحة 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, ســـــ ــيولوجيا  1ف  -( الفرقـــــ (, فســـــ
ــة األوىل  2ف  -الرايضــــــــة الفرقة األوىل   (, مــــــــدخل يف التــــــــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــــــــة األوىل  2ف  -(, لغــــــــة اجنليزية الفرقــــــ
 (1ف  -ة الرايضية الفرقة األوىل  (, مدخل واتريخ الرتبي1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  

 735 امحد مصطفى حسىن الطويل

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
ــات 2ف ــة األوىل  1(, مترينــــــــ ــاز 1ف  -( الفرقــــــــ ــة األوىل  1(, مجبــــــــ ــباحة 1ف  -( الفرقــــــــ (,  1ف  - الفرقــــــــــة األوىل  (1(, ســــــــ

ــباحة  ــة األوىل  2سـ ــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـ ــيولوجيا الرايضـ ــة األوىل  2ف  -(, فسـ ــرة قدم الفرقـ ــة  1ف  -(, كـ (, مبارزة الفرقـ
(, مــدخل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مــدخل علــم الــنفس الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

(, مســــــابقات امليــــــدان  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مســــــابقات امليــــــدان واملضــــــمار 1ف  -رايضــــــي الفرقة األوىل  يف التــــــدريب ال
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2واملضمار 

 736 امحد ممدوح عباس السيد الغنيمى

(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينات 2ف -الرايضية الفرقة األوىل أصول الرتبية 
(, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  

 (1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 737 ر حممد املكاوى الشريفامحد نص

ــة األوىل  1مترينـــات  ــباحة 1ف  -( الفرقـ ــة األوىل  1(, سـ ــة األوىل  1ف  -( الفرقـ ــرة قدم الفرقـ ــنفس  1ف  -(, كـ ــم الـ (, مـــدخل علـ
  -(, مــدخل يف الــرتويح الرايضــي الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضــي الفرقة األوىل  1ف -الرايضي الفرقة األوىل 

ــية الفرقة األوىل  (, مــــــد 1ف ــة الرايضــــ ــخ الرتبيــــ ــمار 1ف  -خل واتريــــ ــدان واملضــــ ــابقات امليــــ ــة األوىل  1(, مســــ (,  1ف  -( الفرقــــ
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -مصارعة الفرقة األوىل  

 738 امحد هاىن الصباحى حامد العوامى

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -ي الفرقة األوىل  (, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــي2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف ــة األوىل  1ف  -( الفرقــــة األوىل  1(, ســ (,  2ف  -(, مــــدخل يف االدارة الرايضــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــ

 (1ف  -مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 739 امحد وائل عبداملنصف محوده

(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 2ف -الرايضــية الفرقة األوىل أصول الرتبيــة 
(, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  

 (1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 740 امحد الغزاىل  امحد وليد 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

ــة   ــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  مبارزة الفرقـ ــدخل يف االدارة الرايضـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف

 741 امحد يوسف حممد غزالليل

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

(, مـــــدخل يف  2ف  -دارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  (, مـــــدخل يف اال2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  
ــية الفرقة األوىل  1ف  -التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل   (, مســــــــابقات امليــــــــدان  1ف  -(, مــــــــدخل واتريــــــــخ الرتبيــــــــة الرايضــــــ

 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2واملضمار 

 742 ادهم ابراهيم عثمان الديب

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -ضــية الفرقة األوىل  أصــول الرتبيــة الراي
ــاز 1ف ــة األوىل  1(, مجبـ ــباحة 1ف  -( الفرقـ ــة األوىل  1(, سـ ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـ ــيولوجيا الرايضـ ــرة  2ف  -(, فسـ (, كـ

(, مــدخل يف التــدريب  2ف  -(, مدخل يف االدارة الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  1ف  -قدم الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  

ادهــم عبــدالرمحن حممــد علــى خطــاب  
 عبدهللا

743 
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 اسم الطالب مواد التخلف
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 اجللوس

 744 ـــــــــــــــول  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فسيولوجيا  (,  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مترينات 2ف -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 

  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -الرايضــة الفرقة األوىل  
  (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف

 745 اسامه امحد ابراهيم الطنطاوى

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول  
ــة األوىل  1(, ســـــباحة 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــ ــة األوىل  2ف  -(, فســـــيولوجيا الرايضـــ (,  2ف  -(, لغـــــة اجنليزية الفرقـــ

ــة األوىل   ــدخل يف اال2ف  -مبارزة الفرقـ ــية الفرقة األوىل  (, مـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -دارة الرايضـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ
ــية الفرقة األوىل  1ف ــة الرايضــــ ــخ الرتبيــــ ــمار 1ف  -(, مــــــدخل واتريــــ ــدان واملضــــ ــابقات امليــــ ــة األوىل  1(, مســــ (,  1ف  -( الفرقــــ

 (1ف  -مصارعة الفرقة األوىل  

 746 اسامه خالد حممد على حالوه

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -ايضــية الفرقة األوىل  أصــول الرتبيــة الر 
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

(, مدخل واتريخ  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -وىل (, مبارزة الفرقة األ2ف -الرايضة الفرقة األوىل 
 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 747 اسامه طه ابوالوفا عبداجلواد

(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 2ف -أصول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل 
(, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -ايضـــــة الفرقة األوىل  الر 

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

اسامه ايســر عبدالشــاف حممــد عبــدهللا  
 خضر

748 

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول  
(, مــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف

(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضــية الفرقة  1ف  -, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  (2ف  -االدارة الرايضية الفرقة األوىل  
 (1ف  -األوىل  

ــاف حممــــد   ــدالعزيز عبدالشــ اســــالم عبــ
 خضر

749 

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـ ــات 2ف  -أصـــول الرتبيـ ــة األوىل  1(, مترينـ ــاز 1ف  -( الفرقـ ــة األوىل  1(, مجبـ ــوق  1ف  -( الفرقـ (, حقـ
(, مبارزة الفرقــــة  2ف  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, ســـباحة 2ف  -الفرقة األوىل  االنســـان 

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

ــار ســـــيدامحد   ــالم عبـــــدالغفار خمتـــ اســـ
 العجان

750 

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(,  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقــوق االنســان الفرقة األوىل  1ف

  -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـــية الفرقة األوىل  1ف  -علـــم الـــنفس الرايضـــي الفرقة األوىل  (, مـــدخل  2ف  -مبارزة الفرقـــة األوىل  
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف

 751 اسالم حممد سليمان حممد البقريى

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول الرتبيـــة  
ــة األوىل  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, ســـباحة 1ف (,  1ف  -(, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـ

 (1ف  -مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 

 752 اسالم مسعد حممد عفيفى

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــاز 1ف ــة األوىل  1(, مجبــــــ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــ ــوق االنســــــ ــباحة 2ف  -(, حقــــــ ــة األوىل  1(, ســــــ (,  1ف  -( الفرقــــــ

ــباحة  ــة األوىل  (2سـ ــة الفرقة األوىل  2ف  - الفرقـ ــيولوجيا الرايضـ ــة األوىل  2ف  -(, فسـ ــرة قدم الفرقـ ــة  1ف  -(, كـ (, مبارزة الفرقـ
(, مــدخل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

اســــالم مصــــطفى فــــاروق عبدالســــالم  
 ايوب

753 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــاز 1ف ــة األوىل  1(, مجبـ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـ ــوق االنسـ ــة الفرقة األوىل  (,  2ف  -(, حقـ ــيولوجيا الرايضـ (,  2ف  -فسـ

ــية الفرقة األوىل   ــدخل يف االدارة الرايضـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -مـ ــدريب الرايضـ ــدخل يف التـ ــخ الرتبيـــة  1ف  -(, مـ ــدخل واتريـ (, مـ
 (1ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

 754 اسالم ايسر مصطفى مرسى السيد 



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول الرتبيــة  
ــاز 1ف ــة األوىل  1(, مجبـ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـ ــوق االنسـ ــة الفرقة األوىل  2ف  -(, حقـ ــيولوجيا الرايضـ (,  2ف  -(, فسـ

ــة األوىل   ــدخل يف االدارة  2ف  -مبارزة الفرقـ ــية الفرقة األوىل  (, مـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -الرايضـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ
  (1ف

 755 امساعيل السيد عبدالعال السيد دبل

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(,  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  2ف -األوىل (, حقوق االنسان الفرقة 1ف

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 756 اشرف سامى السيد امحد عبدالكرمي

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســــيولوجيا  2ف  -( الفرقـــة األوىل  2(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 1ف

(, مــدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف -الرايضة الفرقة األوىل 
 (1ف  -

 757 اشرف مصطفى حممد سليمان سنبل

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
ــات 2ف ــة األوىل  1(, مترينــــــــ ــاز (,  1ف  -( الفرقــــــــ ــة األوىل  1مجبــــــــ ــباحة 1ف  -( الفرقــــــــ (,  1ف  -( الفرقــــــــــة األوىل  1(, ســــــــ

(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2ســباحة 
ريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  (, مدخل وات1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 

 (2ف  -( الفرقة األوىل  2(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -

 758 اكرم ابواليزيد امحد زايد 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــاز 1ف ــة األوىل  ( الف1(, مجبــــــ ــان الفرقة األوىل  1ف  -رقــــــ ــوق االنســــــ ــباحة 2ف  -(, حقــــــ ــة األوىل  1(, ســــــ (,  1ف  -( الفرقــــــ

ــباحة  ــة األوىل  2سـ ــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـ ــيولوجيا الرايضـ ــة األوىل  2ف  -(, فسـ ــرة قدم الفرقـ ــة  1ف  -(, كـ (, مبارزة الفرقـ
(, مــدخل  1ف  -خل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  (, مــد 2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 759 اكرم فتحى رمضان الدسوقى البخ

(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة   (,1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 2ف -أصول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل 
(, مــدخل واتريــخ  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -الرايضــة الفرقة األوىل  

 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 760 السيد امحد السيد اجلندى

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول الرتبيــة  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

ــة األوىل   ــدخل يف االدارة الراي2ف  -مبارزة الفرقـ ــية الفرقة األوىل  (, مـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -ضـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ
 (1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف

 761 السيد السيد عبدالعال حسي جاد

ــة األوىل  1مترينـــــــات  ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ ــباحة 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, ســـــ ــيولوجي1ف  -( الفرقـــــ ا  (, فســـــ
(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة  2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  1ف  -(, كرة قدم الفرقة األوىل  2ف -الرايضة الفرقة األوىل 

ــابقات امليـــدان واملضـــمار 1ف  -(, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل   ــة األوىل  2(, مسـ (,  2ف  -( الفرقـ
 (2ف  -مالكمة الفرقة األوىل  (,  1ف  -مصارعة الفرقة األوىل  

 762 السيد ثروت عبدالعزيز شحاته

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  (, فســــــيولوجيا الر 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -ايضــــ

  -(, مــدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقــة األوىل  
 (1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف

 763 السيد رجب السيد عبداملوجود محد 

(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 2ف -الرايضــية الفرقة األوىل أصول الرتبيــة 
(, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  

ــية الفرقة األوىل  (, مــــــــدخل وات1ف  -التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل   (, مســــــــابقات امليــــــــدان  1ف  -ريــــــــخ الرتبيــــــــة الرايضــــــ

 764 السيد حممد السيد عوض البدري



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

 (1ف  -( الفرقة األوىل  1واملضمار 
  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  

(, مـــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  1ف  -الفرقـــة األوىل  ( 1(, مجبـــاز 1ف
(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضــية الفرقة  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -االدارة الرايضية الفرقة األوىل  

  (1ف  - الفرقة األوىل  (1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -األوىل  

السيد مصطفى عبداحملســن الدســوقى  
 بدر

765 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقــوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 1ف

(, مســــــــــــابقات امليـــــــــــــدان  1ف  -(, مــــــــــــدخل يف التــــــــــــدريب الرايضــــــــــــي الفرقة األوىل  2ف  -االدارة الرايضــــــــــــية الفرقة األوىل  
 (1ف  -( الفرقة األوىل  1واملضمار 

 766 امري امين انور عبداجلواد عبداجملي

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1مترينـــــــات (,  2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 

اتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  (, مدخل و 1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 
 (1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -

 767 امري حممد راتب حافظ حسن

 768  ـــــــــــــــولحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -( الفرقـــة األوىل  1مجبـــاز (,  2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  

  -(, مدخل يف االدارة الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1(, سباحة 1ف
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  2ف

 769 بسيوىن على بسيوىن حممد كراتنه

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -رقة األوىل  أصــول الرتبيــة الرايضــية الف
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

  -(, مــدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  (, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة  2ف  -مبارزة الفرقــة األوىل  
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف

 770 بالل ابراهيم محدى مرسى عامر

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  - الفرقــــــة األوىل  (1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

 (1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقة األوىل  

 771 هباء حممد مسعد امحد البسطويسى

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -في للرايضــيي الفرقة األوىل  (, التشـــريح الـــوظي2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(,  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقــوق االنســان الفرقة األوىل  1ف

  -بيــة الرايضــية الفرقة األوىل  (, مــدخل واتريــخ الرت 2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقــة األوىل  
 (1ف

 772 بيشوى نصر عراين عبدالشهيد 

(,  2ف  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, ســـباحة 2ف  -أصـــول الرتبيـــة الرايضـــية الفرقة األوىل  
ــية الفرقة األوىل   ــدخل يف االدارة الرايضـ ــدريب  2ف  -مـ ــدخل يف التـ ــي الفرقة األوىل  (, مـ ــخ الرتبيـــة  1ف  -الرايضـ ــدخل واتريـ (, مـ

 (1ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

 773 جالل الدين عالء عبداحلافظ امحد 

جـــــــالل عبداحلميـــــــد حســـــــن حممـــــــد   مجيع مواد الفرقة األوىل
 الطنبشاوى

774 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -للرايضــيي الفرقة األوىل  (, التشــريح الــوظيفي  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

ــة األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقـ ــدخل يف االدارة الرايضـ ــدريب الراي2ف  -(, مـ ــي الفرقة األوىل  (, مـــدخل يف التـ   -ضـ
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف الرتويح الرايضي الفرقة األوىل  1ف

 775 حازم امحد امحد حممد اخلوىل

 776 حسام ايهاب فوزى حممد على مجيع مواد الفرقة األوىل
 777 حسام خالد حممد سامل  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  (,  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ
ــارع1ف  -(, مـــــــــــدخل يف التـــــــــــدريب الرايضـــــــــــي الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقـــــــــــة األوىل   (,  1ف  -ة الفرقة األوىل  (, مصـــــــــ
 (2ف  -مالكمة الفرقة األوىل  

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــاز 1ف ــة األوىل  1(, مجبــــــ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــ ــوق االنســــــ ــباحة 2ف  -(, حقــــــ ــة األوىل  1(, ســــــ (,  1ف  -( الفرقــــــ

(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2ســباحة 
  -األوىل  (, مــدخل يف الــرتويح الرايضــي الفرقة  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 

 (1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف

 778 حسام سعيد عبدالعزيز هنطش

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــدخل يف  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

حســـــــام طـــــــارق عبـــــــدالعزيز العـــــــزب  
 شحاته

779 

ــة الرايضــــ  ــول الرتبيــ ــات 2ف  -ية الفرقة األوىل  أصــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــ ــوق االنســ (,  2ف  -(, حقــ
(, مــدخل يف  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 

ــية الفرقة األوىل  (, مــــــــدخل واتريــــــــخ الرتب1ف  -التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل   (, مســــــــابقات امليــــــــدان  1ف  -يــــــــة الرايضــــــ
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1واملضمار 

 780 حسن عالء السيد مراد

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, لغــة اجنليزية الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل 2سباحة 
(,  1ف  -(, مــــــــدخل يف التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل  2ف  - الفرقة األوىل  (, مــــــــدخل يف االدارة الرايضــــــــية2ف  -األوىل  

 (2ف  -( الفرقة األوىل  2(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -( الفرقة األوىل  1مسابقات امليدان واملضمار 

 781 حسن حممود عبداحلافظ حممود

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  (, التشــريح  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل علــم  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف

, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة  (2ف  -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـــية الفرقة األوىل  1ف  -الـــنفس الرايضـــي الفرقة األوىل  
(,  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -(, مــدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -مصارعة الفرقة األوىل  

 782 حسي سامل لوىل سامل امحد 

ــية ا ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -لفرقة األوىل  أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــدخل يف التــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1سباحة 

 (1ف  -رقة األوىل  (, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الف1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  

 783 خالد صالح فتوح سالمه

ــة األوىل  1مترينـــــــات  ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ ــباحة 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, ســـــ ــيولوجيا  1ف  -( الفرقـــــ (, فســـــ
ريخ  (, مدخل وات1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -(, مبارزة الفرقة األوىل 2ف -الرايضة الفرقة األوىل 

 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 784 رافت جمدى حممد على مخيس

( الفرقــة  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف -( الفرقة األوىل 1مترينات 
(,  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -الرايضـــة الفرقة األوىل  (, فســـيولوجيا  2ف  -( الفرقـــة األوىل  2(, ســـباحة 1ف  -األوىل  

ــية الفرقة األوىل  1ف  -مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل   ــة الرايضـ ــابقات امليـــدان  1ف  -(, مـــدخل واتريـــخ الرتبيـ (, مسـ
 (1ف  -( الفرقة األوىل  1واملضمار 

 785 رامز خالد حممد حممد الفضاىل

(, فســــــــيولوجيا  2ف  -( الفرقــــــــة األوىل  2(, ســــــــباحة 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, ســــــــباحة 1ف  -  ( الفرقــــــــة األوىل1مجبــــــــاز 
 (2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  2ف  -الرايضة الفرقة األوىل  

 786 رزق نصر رزق ابوضاهر

  -ة الطائرة الفرقــة األوىل  (, الكــر 2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

 787 زايد امحد ابراهيم امحد محوده



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

(, كرة قدم الفرقة  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 
ــة األوىل  (, ل1ف  -األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -غـــة اجنليزية الفرقـ   -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـ

(, مــدخل واتريـــخ  1ف  -(, مـــدخل يف الــرتويح الرايضــي الفرقة األوىل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف
ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضــــــ ــابقات ا1ف  -الرتبيــــــ ــمار (, مســــــ ــدان واملضــــــ ــة األوىل  1مليــــــ ــدان  1ف  -( الفرقــــــ ــابقات امليــــــ (, مســــــ

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2واملضمار 
 788  ـــــــــــــــــــــــــــــولحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(, حقوق  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مترينات 2ف  -التشريح الوظيفي للرايضيي الفرقة األوىل  
(, كــرة قدم الفرقــة  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -االنســان الفرقة األوىل  

ــة األوىل  1ف  -األوىل   ــنفس الرايضــــــــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــــــ ــم الــــــ (, مــــــــدخل يف االدارة  1ف  -(, مــــــــدخل علــــــ
(, مدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -دريب الرايضي الفرقة األوىل  (, مدخل يف الت2ف -الرايضية الفرقة األوىل 

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -

 789 زايد حسام الدين حممد الغزاىل

قــة  ( الفر 1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف -( الفرقة األوىل 1مترينات 
(,  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـــة األوىل  2(, ســـباحة 1ف  -األوىل  

ــية الفرقة األوىل  1ف  -مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل   ــة الرايضـ ــابقات امليـــدان  1ف  -(, مـــدخل واتريـــخ الرتبيـ (, مسـ
 (2ف  -( الفرقة األوىل  2واملضمار 

 790 زايد حسن عنرت ابراهيم نعيم

(,  2ف  -(, حقــوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 2ف  -التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  
 (2ف  -الرايضية الفرقة األوىل  (, مدخل يف االدارة  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 

 791 زايد رمضان امحد ابراهيم حبيب

ــان الفرقة األوىل   ــة الفرقة األوىل  2ف  -حقــــوق االنســ ــيولوجيا الرايضــ ــة األوىل  2ف  -(, فســ (, مــــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــ
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -االدارة الرايضية الفرقة األوىل  

 792 زايد عادل رشاد السيد ابراهيم

 793 ـــــــــــــــــــــــــــــــول  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 2ف -الرايضــية الفرقة األوىل أصول الرتبيــة 

(, مدخل واتريخ  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -(, مبارزة الفرقة األوىل 2ف -الرايضة الفرقة األوىل 
 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 794 مضان حممد شريفسعد ر 

(,  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, ســــــــباحة 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 2ف  -أصــــــــول الرتبيــــــــة الرايضــــــــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف التــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف -( الفرقة األوىل 2سباحة 

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  

 795 سيف امحد حممد حممد اجلمل

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(, فســــيولوجيا  2ف  -( الفرقـــة األوىل  2(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1مجبـــاز (,  2ف

(, مدخل واتريخ  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -(, مبارزة الفرقة األوىل 2ف -الرايضة الفرقة األوىل 
 (2ف  -( الفرقة األوىل  2قات امليدان واملضمار (, مساب1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 796 شادى امين اجلوهرى الشريف

(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينات 2ف -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(, مدخل واتريخ  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  (, مدخل يف  2ف -(, مبارزة الفرقة األوىل 2ف -الرايضة الفرقة األوىل 

 (1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

ــام علـــى ابواحلســـن حممـــد   شـــادى هشـ
 الديب

797 

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1 (, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــدخل يف التــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1سباحة 

ــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -الرايضــي الفرقة األوىل   ( الفرقــة  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -(, مــدخل واتريــخ الرتبي
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -ىل  األو 

شــــهاب الــــدين حممــــد ابــــراهيم حممــــد  
 السيد 

798 

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مـــدخل  1ف  -التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  (, مـــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1ســـباحة 

شهاب الدين حممــد حممدعبــدالوهاب  
 ابوالعال

799 



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

 (1ف  -واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  
  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 

(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1مترينــــــــات   (,2ف
(, لغـــــــة  2ف  -(, فســـــــيولوجيا الرايضـــــــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـــــــة األوىل  2(, ســـــــباحة 1ف  -( الفرقـــــــة األوىل  1ســــــباحة 

ــة األوىل   ــة األوىل  2ف  -اجنليزية الفرقـــ ــية الفرقة األوىل  (2ف  -(, مبارزة الفرقـــ (, مـــــدخل يف  2ف  -, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــ
(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة  1ف  -(, مدخل يف الرتويح الرايضي الفرقة األوىل  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

(,  2ف  -( الفرقــة األوىل  2ضــمار (, مسابقات امليدان وامل1ف  -( الفرقة األوىل 1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف -األوىل 
 (1ف  -مصارعة الفرقة األوىل  

 800 عابد يسرى زكراي ابواجملد ابوصاحله

ــاز  ــة األوىل  1مجبـــ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــ ــوق االنســـ ــباحة 2ف  -(, حقـــ ــة األوىل  1(, ســـ ــيولوجيا  1ف  -( الفرقـــ (, فســـ
(, مدخل واتريخ  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -(, مبارزة الفرقة األوىل 2ف -الرايضة الفرقة األوىل 

  (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

عبـــــــــــــداخلالق حممــــــــــــــد عبــــــــــــــداخلالق  
 ابواملعاطى على

801 

(,  1ف  -( الفرقـــــة األوىل  1(, ســـــباحة 1ف  -( الفرقـــــة األوىل  1(, مجبـــــاز 2ف  -التشـــــريح الـــــوظيفي للرايضـــــيي الفرقة األوىل  
(,  1ف  -(, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  

(, مصــارعة الفرقة  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -مــدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
 (1ف  -األوىل  

 802 رؤف شعبانعبدالرؤف رضا عبدال

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, لغـــــــة  2ف  -(, فســـــــيولوجيا الرايضـــــــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـــــــة األوىل  2(, ســـــــباحة 1ف  -وىل  ( الفرقـــــــة األ1ســــــباحة 
ــة األوىل   ــة األوىل  2ف  -اجنليزية الفرقـــ ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــ (, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــ

ــية الفرقة األوىل  (, مــــــــدخل واتريــــــــخ الرتبيــــــــة ال1ف  -التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل   (, مســــــــابقات امليــــــــدان  1ف  -رايضــــــ
 (2ف  -( الفرقة األوىل  2واملضمار 

 803 عبدالرمحن ابراهيم عبداملنعم السيد 

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -رقــــــــة األوىل  ( الف1(, مترينــــــــات 2ف

(, كرة قدم الفرقة  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 
ــة األوىل  1ف  -األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -ة األوىل  (, مبارزة الفرقـــ 2ف  -(, لغـــة اجنليزية الفرقـ   -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـ

(, مــدخل واتريـــخ  1ف  -(, مـــدخل يف الــرتويح الرايضــي الفرقة األوىل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف
ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضــــــ ــمار 1ف  -الرتبيــــــ ــدان واملضــــــ ــابقات امليــــــ ــة األوىل  1(, مســــــ ــابق1ف  -( الفرقــــــ ــدان  (, مســــــ ات امليــــــ

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2واملضمار 

عبــــدالرمحن الســـــيد ابـــــراهيم ابـــــراهيم  
 الشبيىن

804 

  -الطائرة الفرقــة األوىل  (, الكــرة  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, كرة قدم الفرقة  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 
  -(, مــدخل علــم الــنفس الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -اجنليزية الفرقــة األوىل    (, لغة1ف  -األوىل 

(, مــدخل يف الــرتويح  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف -(, مدخل يف االدارة الرايضية الفرقة األوىل 1ف
ــة الرايضــية الفرقة األوىل  (, مــدخل واتريــخ الرتب1ف  -الرايضــي الفرقة األوىل   ( الفرقــة  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -ي

(, مالكمة الفرقــة األوىل  1ف  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -األوىل  
 (2ف  -

عبدالرمحن ابهر عبدالستار ســيدامحد  
 ابراهيم

805 

(, مبارزة الفرقة  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 2ف -الفرقة األوىل أصول الرتبية الرايضية 
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

عبـــــــــدالرمحن مجـــــــــال انـــــــــور عطيـــــــــه  
 السمنودى

806 

(,  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقــوق االنســان الفرقة األوىل  2ف  -يفي للرايضــيي الفرقة األوىل  التشــريح الــوظ  807 عبدالرمحن حسن غنام فرج



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

(, مـــــــدخل واتريـــــــخ الرتبيـــــــة  1ف  -(, مـــــــدخل يف التـــــــدريب الرايضــــــي الفرقة األوىل  2ف  -فســــــيولوجيا الرايضـــــــة الفرقة األوىل  
 (1ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

(,  1ف  -( الفرقـــــة األوىل  1(, ســـــباحة 1ف  -( الفرقـــــة األوىل  1(, مجبـــــاز 2ف  -التشـــــريح الـــــوظيفي للرايضـــــيي الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقة األوىل  

 808 عبدالرمحن خالد املتوىل انصف

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرايضية الفرقة األوىل أصول الرتبية 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, لغـــــــة  2ف  -(, فســـــــيولوجيا الرايضـــــــة الفرقة األوىل  2ف  -وىل  ( الفرقـــــــة األ2(, ســـــــباحة 1ف  -( الفرقـــــــة األوىل  1ســــــباحة 
ــة األوىل   ــة األوىل  2ف  -اجنليزية الفرقـــ ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــ (, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــ

ــية الفرقة األوىل  1ف  -التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل   ابقات امليــــــــدان  (, مســــــــ 1ف  -(, مــــــــدخل واتريــــــــخ الرتبيــــــــة الرايضــــــ
 (2ف  -( الفرقة األوىل  2(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -( الفرقة األوىل  1واملضمار 

 809 عبدالرمحن مخيس امام حسن نصر

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1ز (, مجبا1ف

ــة الفرقة األوىل   ــخ الرتبيــــــــة الرايضــــــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــــــــة األوىل  2ف  -الرايضــــــ (,  1ف  -(, مــــــــدخل واتريــــــ
 (1ف  -مصارعة الفرقة األوىل  

 810 م السيد عبدالرمحن صبى عبدالسال

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, لغـــــــة  2ف  -(, فســـــــيولوجيا الرايضـــــــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـــــــة األوىل  2(, ســـــــباحة 1ف  -( الفرقـــــــة األوىل  1ســــــباحة 
(, مــدخل واتريــخ  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -اجنليزية الفرقــة األوىل  

 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2مسابقات امليدان واملضمار   (,1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

عبـــــــــــــــــــدالرمحن علـــــــــــــــــــى حامـــــــــــــــــــد  
 السعيدابويونس

811 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -ألوىل  ( الفرقة ا1(, مجباز 1ف

(, مــدخل واتريــخ  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -الرايضــة الفرقة األوىل  
 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 812 الشاعر  عبدالرمحن كرم على

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــاز 1ف ــة األوىل  1(, مجبـ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـ ــوق االنسـ ــباحة 2ف  -(, حقـ ــة األوىل  1(, سـ ــدخل  1ف  -( الفرقـ (, مـ

 (1ف  -ضية الفرقة األوىل  واتريخ الرتبية الراي

 813 عبدالرمحن حممد امحد الرفاعى صفا

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة (,  2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

(, مــدخل واتريــخ  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -الرايضــة الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 814 عبدالرمحن حممد محدى العدوي

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -ول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل أص
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

ــباحة  ــة األوىل  1سـ ــيولوج1ف  -( الفرقـ ــة الفرقة األوىل  (, فسـ ــة األوىل  2ف  -يا الرايضـ ــرة قدم الفرقـ ــة  1ف  -(, كـ (, مبارزة الفرقـ
(,  1ف  -(, مــــــــدخل يف التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــــــــدخل يف االدارة الرايضــــــــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

(, مصــارعة الفرقة  2ف  - الفرقــة األوىل  (2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -( الفرقــة األوىل  1مســابقات امليــدان واملضــمار 
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  

عبــدالرمحن حممــد حممــد مجــال الــدين  
 حامد 

815 

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -الفرقــــــــة األوىل  ( 1(, مترينــــــــات 2ف

(, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 

ــون   ــعد حممــــــد حمســــ عبــــــدالرمحن مســــ
 حمسون

816 



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

ــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل   ــدخل يف االدارة الرايضـــ ــة الرايضـــــية الفرقة األوىل  (2ف  -(, مـــ ــخ الرتبيـــ ــدخل واتريـــ (,  1ف  -, مـــ
 (2ف  -( الفرقة األوىل  2مسابقات امليدان واملضمار 

عبـــــــــدالرمحن مصـــــــــطفى  عبـــــــــدالغىن    مجيع مواد الفرقة األوىل
 قناوى مصطفى

817 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  (,  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقة األوىل  

 818 بدالرمحن مصطفى مصطفى مسيهع

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــ ــول الرتبيـــ ــة األوىل  1(, مجبـــــاز 2ف  -أصـــ ــوق االنســـــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــ (,  2ف  -(, حقـــ
(, مــدخل يف التــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1سباحة 

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -ايضي الفرقة األوىل  الر 

ــيد   ــد الســــ ــور حممــــ ــدالرمحن منصــــ عبــــ
 عجيل

819 

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -األوىل    ( الفرقــــــــة1(, مترينــــــــات 2ف

(, كرة قدم الفرقة  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 
ــة األوىل  1ف  -األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -ألوىل  (, مبارزة الفرقـــة ا2ف  -(, لغـــة اجنليزية الفرقـ   -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـ

(, مســــابقات  1ف  -(, مــــدخل واتريــــخ الرتبيــــة الرايضــــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مــــدخل يف الــــرتويح الرايضــــي الفرقة األوىل  2ف
  -عة الفرقة األوىل  (, مصــار 2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -( الفرقــة األوىل  1امليــدان واملضــمار 

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف

ــوح   ــد ابوالفتــــــــ ــدالرحيم ابواليزيــــــــ عبــــــــ
 ابواليزيد 

820 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســــيولوجيا  2ف  -( الفرقـــة األوىل  2(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1ســــباحة (,  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 1ف

ــة الفرقة األوىل   ــة األوىل  2ف  -الرايضـــــــــ ــدريب الرايضـــــــــــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــــــ ــدخل يف التـــــــــ (,  1ف  -(, مـــــــــ
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -مصارعة الفرقة األوىل  

عبــــــدالعزيز فتحــــــى مصــــــطفى حممــــــد  
 عدىاجل 

821 

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــــدخل واتريــــخ  2ف  -(, مبارزة الفرقــــة األوىل  2ف  -(, فســــيولوجيا الرايضــــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــة األوىل  1ســــباحة 

 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

عبـــــدهللا اشـــــرف بســـــيوىن عبـــــداخلالق  
 عبده

822 

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
 (2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 

 الســــــيد حممــــــود عبداحلميــــــد  عبــــــدهللا
 متوىل

823 

(,  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, ســــــــباحة 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 2ف  -أصــــــــول الرتبيــــــــة الرايضــــــــية الفرقة األوىل  
 (2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2سباحة 

 824 حممد القدميعبدهللا سامل  

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 

(, مدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -وىل الرايضية الفرقة األ
 (1ف  -

 825 عبدهللا سعد عبدالفتاح عبداحلافظ

  -ألوىل  (, الكــرة الطائرة الفرقــة ا2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, لغــة اجنليزية الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل 2سباحة 
(, مــدخل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -لرايضــي الفرقة األوىل  (, مــدخل علــم الــنفس ا2ف  -األوىل  

(, مســــــابقات امليـــــــدان  1ف  -(, مــــــدخل واتريـــــــخ الرتبيــــــة الرايضـــــــية الفرقة األوىل  1ف  -يف التــــــدريب الرايضـــــــي الفرقة األوىل  
 (2ف  -( الفرقة األوىل  2واملضمار 

 826 عبدهللا صالح خليل ابراهيم سالم

عبدهللا عالءالدين الشــربيىن الشــربيىن   (2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, سباحة 2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل   827 



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

 كامل
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 2ف -أصول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل 

ــة األوىل  2ف  -الرايضـــة الفرقة األوىل   ــنفس الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـ ــابقات  1ف  -(, مـــدخل علـــم الـ (, مسـ
 (2ف  -( الفرقة األوىل  2امليدان واملضمار 

ــدهللا   ــدالعاطى عبــــ ــرت عبــــ ــدهللا عنــــ عبــــ
 شعريه

828 

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  (,  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, كرة قدم الفرقة  2ف  -الفرقة األوىل  (, فسيولوجيا الرايضة 2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 
ــة األوىل  1ف  -األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -(, لغـــة اجنليزية الفرقـ   -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـ

ــي الفرقة األوىل  2ف ــدريب الرايضـ ــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مـــدخل يف التـ ــة الرايضـ ــخ الرتبيـ ــدخل واتريـ ــا1ف  -(, مـ بقات  (, مسـ
  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -( الفرقــة األوىل  1امليــدان واملضــمار 

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف

 829 عبدهللا فرج حممد حممد القرموط

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -للرايضــيي الفرقة األوىل  (, التشـــريح الـــوظيفي  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف

 (1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 830 عبدهللا حممد حممد البكر

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -لفرقة األوىل  أصــول الرتبيـــة الرايضــية ا
(, مــــدخل  2ف  -(, مبارزة الفرقــــة األوىل  2ف  -(, فســــيولوجيا الرايضــــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــة األوىل  1(, ســــباحة 1ف

 (1ف  -( الفرقة األوىل  1دان واملضمار (, مسابقات املي1ف  -واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

عبدالوهاب حممد عبــدالوهاب خلــف  
 على

831 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف التــدريب  2ف  -, مبارزة الفرقــة األوىل  (1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 1ف

   (1ف –الفرقة األوىل  الرايضي 

ــراهيم   ــه ابـ عزالـــدين حامـــد حممـــد عطيـ
 قشطه

832 

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــدخل يف التــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  (, 1ف -( الفرقة األوىل 1سباحة 

 (2ف  -( الفرقة األوىل  2(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  

 833 عصام سعد عبدالكرمي حجازى

  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -ضــيي الفرقة األوىل  (, التشــريح الــوظيفي للراي2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(,  1ف  -(, مــدخل علــم الــنفس الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, لغــة اجنليزية الفرقــة األوىل  1ف

 (1ف  -مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 834 عالء امحد مصطفى عابد 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الفرقة األوىل  أصــول الرتبيــة الرايضــية 
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

ــة األوىل   ــية الفر 2ف  -مبارزة الفرقـ ــدخل يف االدارة الرايضـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -قة األوىل  (, مـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف

 835 على امحد على حممد احلبال

 836 على السيد على علوان (1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1مجباز 
  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, مترينـــات 2ف  -التشـــريح الـــوظيفي للرايضـــيي الفرقة األوىل  

(, مـــدخل يف الـــرتويح الرايضــــي الفرقة  1ف  -وىل  (, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األ2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف
 (1ف  -األوىل  

 837 على على املغاورى املنشاوى

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مبارزة الفرقــة  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -األوىل  ( الفرقــة  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 1ف

(, مــدخل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مــدخل علــم الــنفس الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  
  -مصـــارعة الفرقة األوىل  (,  2ف  -( الفرقـــة األوىل  2(, مســـابقات امليـــدان واملضـــمار 1ف  -يف التــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  

 (1ف

 838 على حممد على سعد عبدالعال



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف  2ف  -مبارزة الفرقــة األوىل  (,  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف

(, مســــــــــــابقات امليـــــــــــــدان  1ف  -(, مــــــــــــدخل يف التــــــــــــدريب الرايضــــــــــــي الفرقة األوىل  2ف  -االدارة الرايضــــــــــــية الفرقة األوىل  
 (1ف  -( الفرقة األوىل  1واملضمار 

 839 على هشام فاروق مصطفى عزام

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -في للرايضــيي الفرقة األوىل  (, التشــريح الــوظي2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

  -ة الرايضــية الفرقة األوىل  (, مدخل واتريخ الرتبيــ 1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -مبارزة الفرقة األوىل 
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف

 840 عماد عبداحلليم امحد حسي حجاج

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, كرة قدم الفرقة  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 
ــة األوىل  1ف  -ىل  األو  ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -(, لغـــة اجنليزية الفرقـ   -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـ
ــي الفرقة األوىل  2ف ــدريب الرايضـ ــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مـــدخل يف التـ ــة الرايضـ ــخ الرتبيـ ــدخل واتريـ ــابقات  1ف  -(, مـ (, مسـ

  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -( الفرقــة األوىل  1امليــدان واملضــمار 
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف

 841 عمار عبداملنعم امحد حجاج

  -الطائرة الفرقــة األوىل  (, الكــرة  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
ــات 2ف ــة األوىل  1(, مجبـــــاز 1ف  -( الفرقـــــة األوىل  1(, مترينـــ (,  2ف  -(, فســـــيولوجيا الرايضـــــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــ

  -(, مدخل واتريخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -مبارزة الفرقة األوىل 
 (1ف

 842 امحد سليم حممد القفاشعمر  

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, كرة قدم الفرقة  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 
ــة األوىل  1ف  -األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -(, لغـــة اجنليزية الفرقـ   -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـ

ــي ال2ف ــدريب الرايضـ ــية الفرقة األوىل  1ف  -فرقة األوىل  (, مـــدخل يف التـ ــة الرايضـ ــخ الرتبيـ ــدخل واتريـ ــابقات  1ف  -(, مـ (, مسـ
  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -( الفرقــة األوىل  1امليــدان واملضــمار 

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف

 843 عمر احملمدى ابراهيم عبداملهيمن

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

ــة األوىل   ــية الفرقة األوىل  (, مـــدخ2ف  -مبارزة الفرقـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -ل يف االدارة الرايضـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف

 844 عمر مسري محدى اجملدوب

  -( الفرقــة األوىل  1مترينــات   (,2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مبارزة الفرقــة  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 1ف

 (1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 845 عمر عادل ابراهيم على العراين

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرايضية الفرقة األوىل أصول الرتبية 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, كرة قدم الفرقة  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -وىل  ( الفرقة األ2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 
  -(, مــدخل علــم الــنفس الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, لغة اجنليزية الفرقــة األوىل  1ف  -األوىل 

(, مــدخل يف الــرتويح  1ف  -الفرقة األوىل  (, مدخل يف التدريب الرايضــي 2ف -(, مدخل يف االدارة الرايضية الفرقة األوىل 1ف
ــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -الرايضــي الفرقة األوىل   ( الفرقــة  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -(, مــدخل واتريــخ الرتبي

 846 عمر عبدالعزيز حممد الطرقى



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

األوىل  (, مالكمة الفرقــة  1ف  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -األوىل  
 (2ف  -

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
مــدخل يف التــدريب  (,  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 1ف

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  

 847 عمر عبداللطيف حممد طلبه

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
ــا2ف ــة األوىل  1ت (, مترينــــــــ ــاز 1ف  -( الفرقــــــــ ــة األوىل  1(, مجبــــــــ ــباحة 1ف  -( الفرقــــــــ (,  1ف  -( الفرقــــــــــة األوىل  1(, ســــــــ

(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2ســباحة 
(, مدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -رقة األوىل  (, مدخل يف التدريب الرايضي الف2ف -الرايضية الفرقة األوىل 

 (2ف  -( الفرقة األوىل  2(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -

 848 عمر فتحى حممود مصطفى ابوعكيله

  -( الفرقـــة األوىل  1مجبـــاز (,  2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف

(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضــية الفرقة  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -االدارة الرايضية الفرقة األوىل  
 (1ف  -وىل  األ

 849 عمر حممود حممد زكى منصور

(,  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  
ــاز  مبارزة الفرقــة  (,  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1مجب
(,  1ف  -(, مــــــــدخل يف التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــــــــدخل يف االدارة الرايضــــــــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2مسابقات امليدان واملضمار 

 850 عمر يسرى عبدالنىب على ابويوسف

ــيي ــوظيفي للرايضــ ــريح الــ ــات 2ف  - الفرقة األوىل  التشــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــاز 1ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1(, مجبــ (,  1ف  -( الفرقــ
(, مــدخل يف التــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1سباحة 

( الفرقــة  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -لفرقــة األوىل  ( ا1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف -الرايضي الفرقة األوىل 
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 851 عمرو امحد الطنطاوى دشيش

 852  ـــــــــــــــولحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــيي الفرقة األوىل   ــوظيفي للرايضــ ــريح الــ ــات 2ف  -التشــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــاز1ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1 (, مجبــ (,  1ف  -( الفرقــ

(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 
(, مدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 

 (1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -

 853 عمرو مصطفى السيد حفىن

ــيي الفرقة األوىل   ــوظيفي للرايضــ ــريح الــ ــات 2ف  -التشــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــاز 1ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1(, مجبــ (,  1ف  -( الفرقــ
(, مــدخل يف التــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -الرايضة الفرقة األوىل  (, فسيولوجيا 1ف -( الفرقة األوىل 1سباحة 

ــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -الرايضــي الفرقة األوىل   ( الفرقــة  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -(, مــدخل واتريــخ الرتبي
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  

عــــــــــــــوض هللا حممــــــــــــــد عــــــــــــــوض هللا  
 قصودعبدامل

854 

ــاز  (, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1مجب
(, مــدخل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 (1ف  -ضية الفرقة األوىل  واتريخ الرتبية الراي

 855 فارس حسن حممد حسن داود

  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــة الفرقة األوىل  1ف ــيولوجيا الرايضـ ــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -(, فسـ ــة  (1ف  -(, مـــدخل يف التـ , مـــدخل واتريـــخ الرتبيـ

 (1ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

 856 فارس شريف امحد الشباوى

ــيي الفرقة األوىل   ــوظيفي للرايضــ ــريح الــ ــات 2ف  -التشــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــاز 1ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1(, مجبــ (,  1ف  -( الفرقــ
(, مــدخل يف التــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -الرايضة الفرقة األوىل  (, فسيولوجيا 1ف -( الفرقة األوىل 1سباحة 

 857 فارس فوزى حممد عبدالغىن الشباسى



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

ــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -الرايضــي الفرقة األوىل   ( الفرقــة  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -(, مــدخل واتريــخ الرتبي
 (1ف  -األوىل  

ــوظيفي ل ــريح الــ ــيي الفرقة األوىل  التشــ ــات 2ف  -لرايضــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــاز 1ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1(, مجبــ (,  1ف  -( الفرقــ
(,  1ف  -(, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  

 (2ف  -( الفرقة األوىل  2ابقات امليدان واملضمار (, مس1ف  -مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 

 858 فاروق امحد فاروق امحد سعيد 

ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــة األوىل  1(, ســــباحة 2ف  -التشــــريح الــــوظيفي للرايضــــيي الفرقة األوىل     -(, فســــيولوجيا الرايضــ
ــة األوىل  2ف ــية الفرقة  2ف  -(, مبارزة الفرقــ ــدخل يف االدارة الرايضــ ــي الفرقة  2ف  -األوىل  (, مــ ــدريب الرايضــ ــدخل يف التــ (, مــ

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  

 859 فتحى عماد فتحى امحد معي الدين

 860  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(,  1ف  -( الفرقـــــة األوىل  1(, ســـــباحة 1ف  -( الفرقـــــة األوىل  1(, مجبـــــاز 2ف  -التشـــــريح الـــــوظيفي للرايضـــــيي الفرقة األوىل  

ــة الفرقة األوىل   ــيولوجيا الرايضــ ــة األوىل  2ف  -فســ ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــ ــدخل يف االدارة الرايضــ (,  2ف  -(, مــ
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 861 ليزيد النويهيكرمي امحد ابوا

(,  2ف  -(, حقــوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 2ف  -التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  
 (2ف  -(, مدخل يف االدارة الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  2ف  -فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  

 862 اسامه ابراهيم على سويلمكرمي  

ــيي الفرقة األوىل   ــوظيفي للرايضــ ــريح الــ ــات 2ف  -التشــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــاز 1ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1(, مجبــ (,  1ف  -( الفرقــ
(, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 

(, مــدخل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -وىل  األ
  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -واتريخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف

 863 كرمي اسامه سعدالدين حممود السيد 

( الفرقــة  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف -( الفرقة األوىل 1مترينات 
ــة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل   ــيولوجيا الرايضــ ــة األوىل  2ف  -(, فســ ــية2ف  -(, مبارزة الفرقــ ــدخل يف االدارة الرايضــ  الفرقة  (, مــ
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 864 كرمي رفعت ابراهيم امساعيل

ــيي الفرقة األوىل   ــوظيفي للرايضــ ــريح الــ ــات 2ف  -التشــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــاز 1ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1(, مجبــ (,  1ف  -( الفرقــ
(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل    ( الفرقــة1ســباحة 

  (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

 865 كرمي طارق السيد عبدالرازق

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, كرة قدم الفرقة  2ف  -ايضة الفرقة األوىل  (, فسيولوجيا الر 2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 
ــة األوىل  1ف  -األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -(, لغـــة اجنليزية الفرقـ   -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـ

ــي الفرقة األوىل  2ف ــدريب الرايضـ ــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مـــدخل يف التـ ــة الرايضـ ــخ الرتبيـ ــدخل واتريـ ــابقات  (1ف  -(, مـ , مسـ
 (2ف  -( الفرقة األوىل  2(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -( الفرقة األوىل  1امليدان واملضمار 

 866 كرمي عرفات حممد على رخا

ــيي الفرقة األوىل   ــوظيفي للرايضــ ــريح الــ ــات 2ف  -التشــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــاز 1ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1(, مجبــ (,  1ف  -( الفرقــ
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  2ف  -فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  

 867 كرمي عماد السيد على امحد عبده

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــة األوىل  1از (, مجبـــ 1ف ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـ ــوق االنسـ ــة الفرقة األوىل  2ف  -(, حقـ ــيولوجيا الرايضـ (,  2ف  -(, فسـ

 (2ف  -(, مدخل يف االدارة الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقة األوىل  

كـــــــرمي حمســـــــن امحـــــــد فريـــــــد حســـــــن  
 الصنفاوي

868 

ــة األوىل  1مترينـــــــات  ــاز (,  1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1مجبـــــ ــباحة 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, ســـــ ــيولوجيا  1ف  -( الفرقـــــ (, فســـــ
(, مــدخل واتريــخ  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -الرايضــة الفرقة األوىل  

 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 869 كرمي حمسن السيد حممد اجلروه



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

 870 كرمي حممد رمضان عبدالعليم عيسى مجيع مواد الفرقة األوىل
(, حقوق  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مترينات 2ف  -التشريح الوظيفي للرايضيي الفرقة األوىل  

 (2ف  -ية الفرقة األوىل  (, مدخل يف االدارة الرايض2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  2ف  -االنسان الفرقة األوىل  
 871 كرمي حممد عبدهللا ابومسره

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  (, فســــــيولوجيا  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -الرايضــــ

ــة األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقـ ــدخل يف االدارة الرايضـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف

 872 فكرمي حممد عبدالنىب عبدالنىب شري

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف ــة األوىل  1ف  -( الفرقــــة األوىل  1(, ســ (,  2ف  -(, مــــدخل يف االدارة الرايضــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــ

 (1ف  -ايضية الفرقة األوىل مدخل واتريخ الرتبية الر 

 873 كرمي مصطفى لطفى احلفىن ابراهيم

(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 2ف -أصول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل 
(, مــدخل واتريــخ  2ف  -ية الفرقة األوىل  (, مــدخل يف االدارة الرايضــ 2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -الرايضــة الفرقة األوىل  

 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 874 كرمي مصطفى مصطفى الشيخ

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(,  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف

 (1ف  -مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 

 875 مؤمن ايسر مصطفى امحد الديب

  -( الفرقـــة األوىل  1مجبـــاز (,  2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف

(, مــدخل يف الــرتويح الرايضــي الفرقة  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  

 876 ماهر صبحى السيد على دوسو

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -الفرقة األوىل  (, فســيولوجيا الرايضــة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف

(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضــية الفرقة  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -االدارة الرايضية الفرقة األوىل  
 (1ف  -األوىل  

 877 حممد ابراهيم ابراهيم على ابوعلى

  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول الرتبيــة  
ــة الفرقة األوىل  1ف ــيولوجيا الرايضــ ــة األوىل  2ف  -(, فســ ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــ ــدخل يف االدارة الرايضــ   -(, مــ
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -  (, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل2ف

 878 حممد ابراهيم السيد الشرقاوى

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -فرقــــــة األوىل  ( ال1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

ــة األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقـ ــدخل يف االدارة الرايضـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف

حممـــد ابـــراهيم حممـــد شـــعبان صـــالح  
 جلوهرىا

879 

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, لغــة اجنليزية الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  - ( الفرقــة األوىل2سباحة 
(, مــدخل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 (2ف  -( الفرقة األوىل  2ات امليدان واملضمار (, مسابق1ف  -واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 880 حممد ابراهيم حممد علوش

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(,  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة (,  2ف  -(, حقــوق االنســان الفرقة األوىل  1ف

ــة األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقـ ــدخل يف االدارة الرايضـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ

ــطفى   ــراهيم مصــــــطفى مصــــ ــد ابــــ حممــــ
 ابوعيسى

881 



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

 (1ف  -ايضية الفرقة األوىل  (, مدخل واتريخ الرتبية الر 1ف  -(, مدخل يف الرتويح الرايضي الفرقة األوىل  1ف
  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  

(, مــدخل يف  2ف  -بارزة الفرقــة األوىل  (, م2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف
(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضــية الفرقة  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -االدارة الرايضية الفرقة األوىل  

 (1ف  -األوىل  

 882 حممد امحد امحد رمضان

(, مــــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــــة األوىل  1ف  -األوىل  ( الفرقــــة  1(, مترينــــات 2ف  -أصــــول الرتبيــــة الرايضــــية الفرقة األوىل  
 (1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 883 حممد امحد رزق حممد املنفى

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــدخل يف  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف -ارزة الفرقة األوىل (, مب1ف -( الفرقة األوىل 1سباحة 

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -الرتويح الرايضي الفرقة األوىل  

 884 حممد امحد طاهر على اجلوهرى

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  (, التشريح  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
ــات 2ف ــة األوىل  1(, مترينــــــــ ــاز 1ف  -( الفرقــــــــ ــة األوىل  1(, مجبــــــــ ــباحة 1ف  -( الفرقــــــــ (,  1ف  -( الفرقــــــــــة األوىل  1(, ســــــــ

(, مبارزة الفرقــة  2ف  -ألوىل  (, لغــة اجنليزية الفرقــة ا2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل 2سباحة 
(,  1ف  -(, مــــــــدخل يف التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــــــــدخل يف االدارة الرايضــــــــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2مسابقات امليدان واملضمار 

 885 حممد امحد حممد عبده

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف التــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, سباحة 1ف -( الفرقة األوىل 1(, سباحة 1ف

 (1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  

 886 حممد امحد حممد على الفقى

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مـــدخل  1ف  -(, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1ســـباحة 

 (1ف  -واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 887 حممد امحد حممود الشناوي

(,  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
  -(, مدخل واتريخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  (, مدخل يف التدريب  2ف -مبارزة الفرقة األوىل 

 (1ف

 888 حممد امحد يوسف امحد العماوى

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــــدخل واتريــــخ الرتبيــــة  2ف  -(, مبارزة الفرقــــة األوىل  2ف  -يزية الفرقــــة األوىل  (, لغــــة اجنل 1ف  -( الفرقــــة األوىل  1ســــباحة 

 (1ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

 889 حممد اسامه شعبان قابيل

(,  2ف  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, ســـباحة 2ف  -أصـــول الرتبيـــة الرايضـــية الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -دريب الرايضي الفرقة األوىل  مدخل يف الت

 890 حممد اسامه فتحى حممد حممد 

(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 2ف -أصول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل 
(, مدخل واتريخ  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -(, مبارزة الفرقة األوىل 2ف -الرايضة الفرقة األوىل 

 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 891 حممد اسالم السيد الكومى

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -ة األوىل  (, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرق2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف

ايضية الفرقة  (, مدخل واتريخ الرتبية الر 1ف  -(, مدخل يف الرتويح الرايضي الفرقة األوىل  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  
 (2ف  -( الفرقة األوىل  2(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -األوىل  

حممــــد امساعيــــل خليــــل الســــيد حممــــد  
 عابد 

892 

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
ــة الفرقة األوىل  (, فســــيول1ف  -( الفرقــــة األوىل  1ســــباحة    -(, مــــدخل يف التــــدريب الرايضــــي الفرقة األوىل  2ف  -وجيا الرايضــ

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف الرتويح الرايضي الفرقة األوىل  1ف

 893 حممد امساعيل حممد امساعيل محايه



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســــيولوجيا  2ف  -( الفرقـــة األوىل  2(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 1ف

(, مـــــدخل يف  2ف  -الرايضـــــية الفرقة األوىل    (, مـــــدخل يف االدارة2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  
ــية الفرقة األوىل  1ف  -التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل   (, مســــــــابقات امليــــــــدان  1ف  -(, مــــــــدخل واتريــــــــخ الرتبيــــــــة الرايضــــــ

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1واملضمار 

 894 رحممد اشرف ابراهيم حممد سرو 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

ــة الفرقة األوىل ــة األوىل  2ف  -  الرايضـ ــنفس الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـ ــم الـ (, مـــدخل يف  1ف  -(, مـــدخل علـ
(,  1ف  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 (2ف  -مالكمة الفرقة األوىل  

 895 حممد اشرف عبدهللا عباس

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -ىل  التدريب الرايضي الفرقة األو 

 896 حممد اشرف فرج هبجت راضي

(, مـــدخل يف  2ف  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, ســـباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1مترينـــات 
(,  1ف  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  1ف  -الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  (, مدخل واتريخ  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 (2ف  -مالكمة الفرقة األوىل  

 897 حممد اكرم حافظ امحد القصاص

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــاز (,  1ف ــة األوىل  1مجبـ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـ ــوق االنسـ ــة الفرقة األوىل  2ف  -(, حقـ ــيولوجيا الرايضـ (,  2ف  -(, فسـ

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 898 حممد البكرى عبدالقادر سامل بدران

(, حقوق  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مترينات 2ف  -ايضيي الفرقة األوىل  التشريح الوظيفي للر 
(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1(, سباحة 2ف  -االنسان الفرقة األوىل  

ــة األوىل  2ف  -األوىل   ــة  1ف  -يف التـــــدريب الرايضـــــي الفرقة األوىل  (, مـــــدخل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــ (, مـــــدخل واتريـــــخ الرتبيـــ
 (1ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

 899 حممد السيد امحد السيد جنينه

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1مجباز (, 1ف

(, مدخل واتريخ  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -(, مبارزة الفرقة األوىل 2ف -الرايضة الفرقة األوىل 
 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 900 مد السيد السيد اخلوىلحم

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــاز 1ف ــة األوىل  1(, مجبــــــ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــ ــوق االنســــــ ــباحة 2ف  -(, حقــــــ ــة األوىل  1(, ســــــ (,  1ف  -( الفرقــــــ

(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -لفرقــة األوىل  ( ا2ســباحة 
مدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  (,  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 

 (1ف  -الفرقة األوىل  ( 1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -

 901 حممد السيد امي حممد السيد جابر

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -ان الفرقة األوىل  (, حقــــــــوق االنســــــــ 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, لغـــــــة  2ف  -(, فســـــــيولوجيا الرايضـــــــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـــــــة األوىل  2(, ســـــــباحة 1ف  -( الفرقـــــــة األوىل  1ســــــباحة 
ــة األوىل   ــة األوىل  2ف  -اجنليزية الفرقـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـ ــنفس الرايضـ ــم الـ ــدخل علـ ــدخل يف  1ف  -(, مـ (, مـ

(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضــية الفرقة  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -فرقة األوىل  االدارة الرايضية ال
(, مالكمة الفرقــة األوىل  1ف  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -األوىل  

 (2ف  -

 902 حممد السيد محدان ابوشنب



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -رتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول ال
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  1ف  -النفس الرايضي الفرقة األوىل    (, مدخل علم2ف -الرايضة الفرقة األوىل 
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف

 903 حممد السيد على السيد على

  -( الفرقــة األوىل  1مترينــات (,  2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــة األوىل  1(, مجبــــــــــاز 1ف ــابقات امليــــــــــدان  1ف  -(, مــــــــــدخل يف التــــــــــدريب الرايضــــــــــي الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــ (, مســــــــ

 (1ف  -( الفرقة األوىل  1واملضمار 

 904 حممد العجمى حممد العشرى

 905 حممد امين عبداحلى حممد شاهي مجيع مواد الفرقة األوىل
  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل أصول 

(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف
ــباحة  ــة األوىل  1سـ ــيولوجيا  1ف  -( الفرقـ ــة الفرقة األوىل  (, فسـ ــة األوىل  2ف  -الرايضـ ــرة قدم الفرقـ ــة  1ف  -(, كـ (, مبارزة الفرقـ
(, مــدخل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

ــية الفرق1ف  -يف الـــــــرتويح الرايضـــــــي الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــابقات امليـــــــدان  1ف  -ة األوىل  (, مـــــــدخل واتريـــــــخ الرتبيـــــ (, مســـــ
(,  1ف  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -( الفرقــة األوىل  1واملضــمار 

 (2ف  -مالكمة الفرقة األوىل  

 906 حممد امين حممد حسن العبد 

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  (,  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(,  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقــوق االنســان الفرقة األوىل  1ف

  -يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل    (, مــدخل1ف  -(, مــدخل علــم الــنفس الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقــة األوىل  
 (1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف

 907 حممد مجال امحد عثمان اجللىب

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, كرة قدم الفرقة  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 
(, مـــــــــدخل يف التـــــــــدريب  2ف  -(, مـــــــــدخل يف االدارة الرايضـــــــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــــــة األوىل  1ف  -األوىل  

ــة الرايضــية الفرقة  1ف  -الرايضــي الفرقة األوىل   ( الفرقــة  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -األوىل  (, مــدخل واتريــخ الرتبي
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  

 908 حممد مجال مسعد السعيدعمران

  -الفرقــة األوىل  (, الكــرة الطائرة 2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, لغـــــــة  2ف  -(, فســـــــيولوجيا الرايضـــــــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـــــــة األوىل  2(, ســـــــباحة 1ف  -( الفرقـــــــة األوىل  1ســــــباحة 
ــة األوىل   ــة األوىل  (, مبارزة2ف  -اجنليزية الفرقـــ ــية الفرقة األوىل  2ف  - الفرقـــ (, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــ

(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة  1ف  -(, مدخل يف الرتويح الرايضي الفرقة األوىل  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  
(, مالكمة الفرقــة األوىل  1ف  -مصــارعة الفرقة األوىل    (,2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -األوىل  

 (2ف  -

 909 حممد حسام رمضان الكاشورى

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
ــباحة  ــة األوىل  1سـ ــيولوجيا  1ف  -( الفرقـ ــة الفرقة األوىل  (, فسـ ــة األوىل  2ف  -الرايضـ ــرة قدم الفرقـ ــة  1ف  -(, كـ (, مبارزة الفرقـ
(,  1ف  -(, مــــدخل واتريــــخ الرتبيــــة الرايضــــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مــــدخل يف التــــدريب الرايضــــي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -مصارعة الفرقة األوىل  

 910 فليفلحممد حسن السيد حممد  

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 
(, مــدخل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -دارة الرايضــية الفرقة األوىل  (, مــدخل يف اال2ف  -األوىل  

  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -واتريخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  

 911 حممد محدى رجب حسان حسي



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

 (1ف
 912 ــــــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــ

(, مبارزة الفرقــة  2ف  -الرايضــة الفرقة األوىل  (, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 1ف  -( الفرقــة األوىل  1مترينــات 
(, مــدخل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -يف الرتويح الرايضي الفرقة األوىل  

 913 شاهيحممد خالد على  

(,  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

حممد خزامى عبداحلميــد خزامــى علــى  
 لبيها

914 

(, مــــدخل  1ف  -(, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1مجبـــاز 
 (1ف  -واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 915 حممد مخيس عبداملنعم حممد صاحل

(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1مجبــاز (, 2ف -أصول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل 
(, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  

 (1ف  -وىل  (, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األ1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 916 حممد مخيس حممد ابراهيم الكوهى

(,  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 2ف  -التشريح الوظيفي للرايضيي الفرقة األوىل  
ــية الفرقة األوىل   ــدخل يف االدارة الرايضـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -مـ ــدريب الرايضـ ــدخل يف التـ ــخ الرتبيـــة  (, مـــ 1ف  -(, مـ دخل واتريـ

 (1ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

ــراهيم   ــود ابـــ حممـــــد خـــــريى عبداملقصـــ
 عطيه

917 

( الفرقــة  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  
(,  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  1ف  -(, كــــرة قدم الفرقـــــة األوىل  2ف  -(, فســــيولوجيا الرايضـــــة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  

(, مســـــابقات امليـــــدان  1ف  -(, مـــــدخل يف التـــــدريب الرايضـــــي الفرقة األوىل  2ف  -مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  
(,  1ف  -ة الفرقة األوىل  (, مصــارع2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -( الفرقــة األوىل  1واملضــمار 

 (2ف  -مالكمة الفرقة األوىل  

 918 حممد رافت حلمى اخلضراوى

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـ ــات 2ف  -أصـــول الرتبيـ ــة األوىل  1(, مترينـ ــاز 1ف  -( الفرقـ ــة األوىل  1(, مجبـ ــوق  1ف  -( الفرقـ (, حقـ
(, مـــدخل يف التـــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -الرايضـــة الفرقة األوىل  (, فســـيولوجيا  2ف  -االنســـان الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  

حممـــــــد رضـــــــا فتحـــــــى توفيـــــــق عمـــــــر  
 العمروسى

919 

(,  1ف  -( الفرقـــــــة األوىل  1(, ســــــباحة 1ف  -( الفرقـــــــة األوىل  1(, مترينــــــات 2ف  -أصــــــول الرتبيــــــة الرايضـــــــية الفرقة األوىل  
(, مـــدخل  1ف  -(, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -( الفرقـــة األوىل  2ســـباحة 

 (1ف  -واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 920 حممد رضا حممد حممد منجد 

( الفرقــة  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  

 921 حممد رمضان بسيوىن يونس

(, مبارزة الفرقــة  2ف  -ايضــة الفرقة األوىل  (, فســيولوجيا الر 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 1ف  -( الفرقــة األوىل  1مترينــات 
(,  1ف  -(, مــــدخل واتريــــخ الرتبيــــة الرايضــــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مــــدخل يف التــــدريب الرايضــــي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

فرقة  (, مصــارعة ال2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -( الفرقــة األوىل  1مســابقات امليــدان واملضــمار 
 (1ف  -األوىل  

حممــــــد ســــــامر مصــــــطفى عبداحلميــــــد  
 العمري

922 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســــيولوجيا  2ف  -األوىل  ( الفرقـــة  2(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 1ف

ــة األوىل  2ف  -الرايضــــــــة الفرقة األوىل   (, مــــــــدخل يف التــــــــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــــــــة األوىل  2ف  -(, لغــــــــة اجنليزية الفرقــــــ
ــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -الرايضــي الفرقة األوىل   ( الفرقــة  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -(, مــدخل واتريــخ الرتبي

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  

 923 حممد سامى حممد السيد النجار

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــدخل يف التــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -الرايضة الفرقة األوىل  (, فسيولوجيا 1ف -( الفرقة األوىل 1سباحة 

 924 حممد سعيد حممد الشرقاوى



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  
  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -ة األوىل  (, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرق2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 

ــات 2ف ــة األوىل  1(, مترينــــــــ ــاز 1ف  -( الفرقــــــــ ــة األوىل  1(, مجبــــــــ ــباحة 1ف  -( الفرقــــــــ (,  1ف  -( الفرقــــــــــة األوىل  1(, ســــــــ
(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2ســباحة 

(, مدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 
ــمار 1ف  - ــدان واملضــ ــابقات امليــ ــة األوىل  2(, مســ ــارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1ف  -(, مصــ   -(, مالكمة الفرقــ
 (2ف

 925 ريهحممد سعيد حممود عبداجمليد خ

ــة األوىل  1مترينـــــــات  ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ ــباحة 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, ســـــ ــيولوجيا  1ف  -( الفرقـــــ (, فســـــ
(, مــدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف -الرايضة الفرقة األوىل 

 (1ف  -

صـــــــطفى  حممــــــد ســــــليمان بســــــيوىن م
 النحراوى

926 

(,  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
الرايضــية الفرقة األوىل  (, مدخل واتريخ الرتبيــة  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  1ف -كرة قدم الفرقة األوىل 

 (1ف  -

 927 حممد سليمان عبداملنعم غنيم

(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينات 2ف -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(, مدخل واتريخ  1ف  -ضي الفرقة األوىل  (, مدخل يف التدريب الراي2ف -(, مبارزة الفرقة األوىل 2ف -الرايضة الفرقة األوىل 

 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 928 حممد مسري عباس ابوالسعود

ــول الرتبيـــة الرايضـــية الفرقة األوىل   ــاز 2ف  -أصـ (,  2ف  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـ
 (1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  (, مدخل يف  2ف  -مبارزة الفرقة األوىل  

 929 حممد صبحى عبداحلميد السيد على

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مـــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -  (, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 1ف

 (1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 930 حممد طارق صاحل السيد االصيلى

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســــيولوجيا  2ف  -( الفرقـــة األوىل  2(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1مجبـــاز (,  1ف

(, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  
 (1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 931 حممد حسن الشافعى  حممد طارق

ــيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1مجبـــاز  (, مـــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -(, فسـ
 (1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

 932 حممد طارق حممود البهى

(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز 1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينات 2ف -رايضية الفرقة األوىل أصول الرتبية ال
(, مــدخل واتريــخ  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -الرايضــة الفرقة األوىل  

 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 933 طه حسي حسي الباجه  حممد 

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

ــة األوىل  2ســــــــباحة  ــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــــــ ــيولوجيا الرايضــــــ ــة األوىل  2ف  -(, فســــــ ــرة قدم الفرقــــــ ــة  1ف  -(, كــــــ (, لغــــــ
ــة األوىل   ــة األوىل  2ف  -اجنليزية الفرقـــ ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــ (, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــ

ــية الفرقة األوىل  (, مــــــــدخل  1ف  -التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل   (, مســــــــابقات امليــــــــدان  1ف  -واتريــــــــخ الرتبيــــــــة الرايضــــــ
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2واملضمار 

 934 حممد عادل حسن حسن الصياد

ــول الرتبيـــة الرايضـــية الفرقة األوىل   ــاز 2ف  -أصـ (,  2ف  -يولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  (, فســـ 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـ
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 935 حممد عاطف عبدالفتاح احلداد

(, فسيولوجيا  1ف  -األوىل  ( الفرقة  1(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مترينات 2ف -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل   936 حممد عبدالرمحن عبدالرؤف ابومسره
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 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

(, مـــــــــــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــــــــة األوىل  2ف  -(, لغـــــــــــة اجنليزية الفرقــــــــــة األوىل  2ف  -الرايضــــــــــة الفرقة األوىل  
 (2ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

(, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة  2ف  -الـــوظيفي للرايضـــيي الفرقة األوىل  (, التشـــريح  2ف  -أصـــول الرتبيـــة الرايضـــية الفرقة األوىل  
(, مـــــــــدخل يف التـــــــــدريب  2ف  -(, مـــــــــدخل يف االدارة الرايضـــــــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــــــة األوىل  2ف  -األوىل  

 (1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  

 937 حممد عبدالقادر حممود قحيف

ــية الفرق ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -ة األوىل  أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مصــــارعة الفرقة  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1ســـباحة 
 (1ف  -األوىل  

 938 حممد عصام حممد امي عبدالب

 939 حممد على محيده عرفه حسي الفرقة األوىلمجيع مواد 
  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  

التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  (, مــدخل يف  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل 1(, سباحة 1ف
 (1ف  -

 940 حممد على عبدالعزيز على خضر

 941  ـــــــــــــــولحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول  

ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ
  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  1ف  -فس الرايضــي الفرقة األوىل  (, مــدخل علــم الــن2ف  -مبارزة الفرقــة األوىل  

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف

 942 حممد عماد محدى على عباده

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضــ ــول الرتبيــ ــات (,  2ف  -أصــ ــة األوىل  1مترينــ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــ ــوق االنســ (,  2ف  -(, حقــ
(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 

 (1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

 943 د عمر عبداجلواد عمرحمم

 944 حممد فؤاد ابراهيم عبيد  مجيع مواد الفرقة األوىل
ــة األوىل  1مترينـــــــات  ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ ــباحة 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  2(, ســـــ ــيولوجيا  2ف  -( الفرقـــــ (, فســـــ

(, مالكمة الفرقة  1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  (, مدخل يف التدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  2ف  -الرايضة الفرقة األوىل  
 (2ف  -األوىل  

حممد فاروق عبدالباعث عبداملقصــود  
 حسان

945 

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -الرايضــة الفرقة األوىل  (, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 

(, مدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 
 (1ف  -

 946 حممد فيصل حامد ابراهيم دسوقي

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -لفرقة األوىل أصول الرتبية الرايضية ا
ــات 2ف ــة األوىل  1(, مترينــــــــ ــاز 1ف  -( الفرقــــــــ ــة األوىل  1(, مجبــــــــ ــباحة 1ف  -( الفرقــــــــ (,  1ف  -( الفرقــــــــــة األوىل  1(, ســــــــ

ــباحة  ــة األوىل  2سـ ــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـ ــيولوجيا الرايضـ ــة األوىل  2ف  -(, فسـ ــرة قدم الفرقـ ــة  1ف  -(, كـ (, مبارزة الفرقـ
ــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل   ــدخل يف االدارة الرايضــ ــمار 2ف  -(, مــ ــدان واملضــ ــابقات امليــ ــة األوىل  1(, مســ (,  1ف  -( الفرقــ

 (2ف  -  (, مالكمة الفرقة األوىل1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2مسابقات امليدان واملضمار 

 947 حممد كامل حممود الفقى

(, فســـــيولوجيا  2ف  -(, حقـــــوق االنســـــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــــة األوىل  1(, مجبـــــاز 1ف  -( الفرقـــــة األوىل  1مترينـــــات 
 (2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  2ف  -الرايضة الفرقة األوىل  

 948 حممد جمدى عبدالرمحن حممد ابراهيم

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

(, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  - الفرقـــــة األوىل  (, مبارزة2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 949 حممد حممد رمضان احلناوى



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـ ــات 2ف  -أصـــول الرتبيـ ــة األ1(, مترينـ ــاز 1ف  -وىل  ( الفرقـ ــة األوىل  1(, مجبـ ــوق  1ف  -( الفرقـ (, حقـ
ــان الفرقة األوىل   ــة الفرقة األوىل  2ف  -االنســ (, مــــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــــة األوىل  2ف  -(, فســــيولوجيا الرايضــ
رايضــية الفرقة األوىل  (, مدخل واتريــخ الرتبيــة ال1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -

 950 حممد حممد عبدالستار حسن ابراهيم

ــيي الفرقة األوىل   ــوظيفي للرايضــ ــريح الــ ــات 2ف  -التشــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــاز 1ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1(, مجبــ (,  1ف  -( الفرقــ
(,  1ف  -(, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقـــة األوىل  (,  2ف  -فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  

 (1ف  -مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 

 951 حممد حممد عبدالفتاح حييي

(, حقوق  1ف  -( الفرقة األوىل  1مجباز (,  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مترينات 2ف  -التشريح الوظيفي للرايضيي الفرقة األوىل  
(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1(, سباحة 2ف  -االنسان الفرقة األوىل  

ــة األوىل  2ف  -األوىل   ــة  1ف  -(, مـــــدخل يف التـــــدريب الرايضـــــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــ (, مـــــدخل واتريـــــخ الرتبيـــ
 (1ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

 952 حممد حممود امحد النادى

ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــة األوىل  1(, ســــباحة 2ف  -التشــــريح الــــوظيفي للرايضــــيي الفرقة األوىل     -(, فســــيولوجيا الرايضــ
ــية الفرقة األوىل  2ف ــي الفرقة األو 2ف  -(, مـــدخل يف االدارة الرايضـ ــدخل يف التـــدريب الرايضـ ــخ  1ف  -ىل  (, مـ (, مـــدخل واتريـ

 (1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 953 حممد حممود حممد مرسى االطرش

ــيي الفرقة األوىل   ــوظيفي للرايضــ ــريح الــ ــات 2ف  -التشــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــاز 1ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1(, مجبــ (,  1ف  -( الفرقــ
(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -ة األوىل  (, فســيولوجيا الرايضــة الفرق2ف  -( الفرقــة األوىل  2ســباحة 

(, مدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 
 (1ف  -

 954 حممد حمىي سيد امحد علم الدين

ــة   ــية الفرقة األوىل  أصـــــــول الرتبيـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -الرايضـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
ــباحة  ــة األوىل  1سـ ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـ ــيولوجيا الرايضـ ــة األوىل  2ف  -(, فسـ ــرة قدم الفرقـ ــة  1ف  -(, كـ (, مبارزة الفرقـ
 (1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 955 حممد مفرح حممد حسني ابوالعزم

ــة األوىل  1مترينــــات  ــاز 1ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1(, مجبــ ــة األوىل  1ف  -( الفرقــ ــة  2ف  -(, مبارزة الفرقــ (, مــــدخل واتريــــخ الرتبيــ
 (1ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

  حممــــد نشــــات عبداحلميــــد جــــاب هللا
 عبدهللا

956 

(,  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  
ــاز  (, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1مجب
ــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل   ــدخل يف االدارة الرايضــ ــمار 2ف  -(, مــ ــدان واملضــ ــابقات امليــ ــة األوىل  1(, مســ (,  1ف  -( الفرقــ

 (2ف  -مالكمة الفرقة األوىل  

 957 حممد نصر امحد عبدالغىن محاد

  -( الفرقــة األوىل  1مترينــات (,  2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

  -(, مــدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقــة األوىل  
 (1ف  -( الفرقة األوىل  1سابقات امليدان واملضمار (, م1ف

 958 حممد هاىن سالمه سامل على

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــاز 1ف ــة األوىل  1(, مجبــــــ ــان الفرقة األوىل1ف  -( الفرقــــــ ــوق االنســــــ ــباحة 2ف  -  (, حقــــــ ــة األوىل  1(, ســــــ (,  1ف  -( الفرقــــــ

(, مــدخل يف االدارة  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2ســباحة 
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

 959 حممد وجدى عادل الشيخ

 960 حممد حيىي امحد ابراهيم القصراوى مجيع مواد الفرقة األوىل
( الفرقــة  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف -( الفرقة األوىل 1مترينات 
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  (, مدخل يف التدريب  1ف  -األوىل  

ــد   ــدالعظيم حممــــــ ــد عبــــــ ــود امحــــــ حممــــــ
 الدسوقى

961 

 962 حممود اشرف نصر عون  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

ــباحة 1ف  -األوىل    ( الفرقــــــة1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ
ــة األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقـ ــدخل يف االدارة الرايضـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ

(, مســــابقات  1ف  -ريــــخ الرتبيــــة الرايضــــية الفرقة األوىل  (, مــــدخل وات1ف  -(, مــــدخل يف الــــرتويح الرايضــــي الفرقة األوىل  1ف
 (1ف  -( الفرقة األوىل  1امليدان واملضمار 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, كـــــرة  1ف  -( الفرقـــــة األوىل  1(, ســـــباحة 2ف  -(, حقـــــوق االنســـــان الفرقة األوىل  1ف  -وىل  ( الفرقـــــة األ1(, مجبـــــاز 1ف

(, مــدخل يف التــدريب  2ف  -(, مدخل يف االدارة الرايضية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  1ف  -قدم الفرقة األوىل  
(, مــدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -ألوىل  (, مــدخل يف الــرتويح الرايضــي الفرقة ا1ف  -الرايضــي الفرقة األوىل  

 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -

 963 حممود احملمدى حممود السويدي

(, مــدخل يف االدارة  2ف  -األوىل    (, مبارزة الفرقــة2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 
(, مدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -الرايضية الفرقة األوىل 

 (1ف  -

 964 حممود امين عبدالسميع امحد ندا

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  (, التشريح  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, كرة قدم الفرقة  2ف  -ألوىل  (, فسيولوجيا الرايضة الفرقة ا2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 
(, مـــــــــدخل يف التـــــــــدريب  2ف  -(, مـــــــــدخل يف االدارة الرايضـــــــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــــــة األوىل  1ف  -األوىل  

(, مــدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مــدخل يف الــرتويح الرايضــي الفرقة األوىل  1ف  -الرايضــي الفرقة األوىل  
ــة األوىل  1مســــابقات امليــــدان واملضــــمار (,  1ف  - ــة األوىل  2(, مســــابقات امليــــدان واملضــــمار 1ف  -( الفرقــ (,  2ف  -( الفرقــ

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -مصارعة الفرقة األوىل  

حممــــــود بــــــدوى عبــــــداهلادى الســــــيد  
 االشرم
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  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -ايضــيي الفرقة األوىل  (, التشريح الوظيفي للر 2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

, كرة قدم الفرقة  (2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2(, سباحة 1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 
(, مـــــدخل يف التـــــدريب  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, لغـــــة اجنليزية الفرقـــــة األوىل  1ف  -األوىل  

(, مــدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مــدخل يف الــرتويح الرايضــي الفرقة األوىل  1ف  -الرايضــي الفرقة األوىل  
ــة األوىل  1ات امليــــدان واملضــــمار (, مســــابق1ف  - ــة األوىل  2(, مســــابقات امليــــدان واملضــــمار 1ف  -( الفرقــ (,  2ف  -( الفرقــ

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -مصارعة الفرقة األوىل  

 966 حممود ثروت عبدالرؤف حممود ابشا

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -لفرقة األوىل  (, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي ا2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســــيولوجيا  2ف  -( الفرقـــة األوىل  2(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 1ف

دخل يف  (, مـــــ 2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 967 حممود محدى السيد عبيد فتياىن

  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
  -(, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  (,  1ف
 (1ف

 968 حممود خالد فهمى حممد قنديل

 969  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -للرايضــيي الفرقة األوىل  (, التشـــريح الـــوظيفي  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  

(, مــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف
ريخ الرتبية الرايضــية الفرقة  (, مدخل وات1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -االدارة الرايضية الفرقة األوىل  

 (1ف  -األوىل  

 970 حممود شعبان حممود اجلوهرى

 971 حممود طارق عبدالسالم سامل  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل    (,1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -فســــــيولوجيا الرايضــــ
  -(, مدخل واتريخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -مبارزة الفرقة األوىل 

 (1ف
  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -رايضــيي الفرقة األوىل  (, التشــريح الــوظيفي لل 2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  

ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ
 (2ف  -مبارزة الفرقة األوىل  

 972 حممود عبدالسالم عبداملنعم النجار

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول الرتبيــة  
  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف
 (1ف

حممـــــــود عبـــــــدالعزيز حممـــــــد الغريـــــــب  
 شحاته

973 

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف

 (1ف  -ألوىل  التدريب الرايضي الفرقة ا

حممـــــــــود عبـــــــــداهلادى بـــــــــدير حممـــــــــد  
 الصاوى

974 

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل يف  2ف  -مبارزة الفرقــة األوىل  (,  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف

 (1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 975 حممود فريد حممد الشبيىن

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, مــدخل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -يف الرتويح الرايضي الفرقة األوىل  

حممــــــود حممــــــد ابــــــراهيم حممــــــد بكــــــر  
 درويش

976 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -ريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  (, التشــ 2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
  -(, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  2ف  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة الفرقة األوىل  1ف
 (1ف

ــروف   ــراهيم معـــــــ ــد ابـــــــ حممـــــــــود حممـــــــ
 الصعيدى

977 

ــيي الفر  ــوظيفي للرايضــ ــريح الــ ــات 2ف  -قة األوىل  التشــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــاز 1ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1(, مجبــ (,  1ف  -( الفرقــ
(, مـــدخل  1ف  -(, مـــدخل يف التـــدريب الرايضـــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــة األوىل  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1ســـباحة 

 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 978 حممود حممد امحد حممد عبدالعال

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

ــة األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقـ ــدخل يف االدارة الرايضـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ
 (1ف

حممـــــــــود حممـــــــــد امساعيـــــــــل الســـــــــيد  
 ابوالسباع

979 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف

 980 حممود حممد البيومى الشعراوى

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  - الفرقة األوىل أصول الرتبية الرايضية
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 
(, مــدخل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

ــة الرايضــــية الفرقة األوىل   ــخ الرتبيــ ــدان واملضــــمار 1ف  -واتريــ ــابقات امليــ ــة األوىل  1(, مســ ــابقات امليــــدان  1ف  -( الفرقــ (, مســ
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2واملضمار 

 981 حممود حممد سيد ابواخلري زكى خليفه

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  -رقــــــة األوىل  ( الف1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

 982 حممود حممد عبدالفتاح حممود البيلى



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

ــة األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقـ ــدخل يف االدارة الرايضـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ
 (1ف  -مصارعة الفرقة األوىل  (,  1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  (,  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -فســــــيولوجيا الرايضــــ

  -(, مدخل واتريخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف -مبارزة الفرقة األوىل 
 (1ف

 983 حممود حممد عبداملعطى خليفه

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -األوىل  ( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
 (2ف  -( الفرقة األوىل  2(, مسابقات امليدان واملضمار 2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1سباحة 

 984 حممود حممد حممد ابواجملد اخلواجه

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -ي الفرقة األوىل  (, التشريح الوظيفي للرايضــي2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

ارزة الفرقــة  (, مب2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 
(,  1ف  -(, مــــــــدخل يف التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــــــــدخل يف االدارة الرايضــــــــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 (2ف  -( الفرقة األوىل  2مسابقات امليدان واملضمار 

 985 حممود هشام السيد عليوه الشرقاوى

ــة األوىل  1مترينـــــــات  ــاز (,  1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1مجبـــــ ــباحة 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, ســـــ ــيولوجيا  1ف  -( الفرقـــــ (, فســـــ
  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -الرايضــة الفرقة األوىل  

 (1ف

 986 حممود هشام على بركات البنا

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -ىل  أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األو 
(,  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقــوق االنســان الفرقة األوىل  1ف

 (1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقة األوىل  

 987 حممود ايسر حممد فؤاد حممد 

ــيي الفرقة األوىل   ــوظيفي للرايضــ ــريح الــ ــات 2ف  -التشــ ــة األوىل  1(, مترينــ ــاز 1ف  -( الفرقــ ــة األوىل  1(, مجبــ (,  1ف  -( الفرقــ
دريب  (, مــدخل يف التــ 2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1سباحة 

 (1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  

 988 مدحت حممد رفعت مصطفى خليل

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة (,  2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

ــة الفرقة األوىل   ــة األوىل  2ف  -الرايضـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـ ــدريب الرايضـ ــدخل يف التـ (, مســـابقات  1ف  -(, مـ
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1امليدان واملضمار 

 989 حممد امساعيل حممد   مروان ايسر

  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  1ف  -(, كــرة قدم الفرقــة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1مترينــات 
ــابقات امليــــــــدان واملضــــــــمار 1ف  -(, مــــــــدخل يف التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل  2ف ــة األوىل  1(, مســــــ (,  1ف  -( الفرقــــــ

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  -وىل  مصارعة الفرقة األ

 990 مصطفى امحد حممد على الشعراوى

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـ ــات 2ف  -أصـــول الرتبيـ ــة األوىل  1(, مترينـ ــاز 1ف  -( الفرقـ ــة األوىل  1(, مجبـ ــوق  1ف  -( الفرقـ (, حقـ
ــان الفرقة األوىل   ــة الفرقة األوىل  2ف  -االنســ (, مــــدخل يف االدارة  2ف  -زة الفرقــــة األوىل  (, مبار 2ف  -(, فســــيولوجيا الرايضــ
 (1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

ــداملنعم   ــود عبــــ ــد حممــــ ــطفى امحــــ مصــــ
 حسي

991 

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــ ــول الرتبيـــ ــة األوىل  1(, مجبـــــاز 2ف  -أصـــ ــوق  1ف  -( الفرقـــ (,  2ف  -االنســـــان الفرقة األوىل  (, حقـــ
  -(, مــــدخل علـــم الــــنفس الرايضــــي الفرقة األوىل  2ف  -(, فســـيولوجيا الرايضــــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــة األوىل  1ســـباحة 

 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  1ف

 992 مصباح  مصطفى امحد مصباح حسن

 993  ـــــــــــــــولحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -للرايضــيي الفرقة األوىل  (, التشــريح الــوظيفي  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  

ــاز 1ف ــة األوىل  1(, مجبــــــ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــ ــوق االنســــــ ــباحة 2ف  -(, حقــــــ ــة األوىل  1(, ســــــ (,  1ف  -( الفرقــــــ
 (1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2سباحة 

 994 شعبانمصطفى رضا مصطفى حممد  



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(, فســــيولوجيا  2ف  -( الفرقـــة األوىل  2(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف

(, مــدخل واتريــخ  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -وىل  الرايضــة الفرقة األ
 (2ف  -( الفرقة األوىل  2(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

ــطفى عـــــــادل شـــــــعبان ابـــــــراهيم   مصـــــ
 صبحى

995 

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, مبارزة الفرقــة  2ف  -لرايضــة الفرقة األوىل  (, فســيولوجيا ا2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف الرتويح الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

مصـــــطفى عبـــــدهللا احلســـــن مصـــــطفى  
 اجلندى

996 

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -ي الفرقة األوىل  (, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــي2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف ــة األوىل  1(, ســـ ــباحة 1ف  -( الفرقـــ ــة األوىل  2(, ســـ ــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـــ ــيولوجيا الرايضـــ (,  2ف  -(, فســـ

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقة األوىل  

 997 مصطفى عبدهللا حممد سليم

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول  
 (2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, سباحة 2ف  -(, حقوق االنسان الفرقة األوىل  1ف

 998 مصطفى غريب السيد حسن ابراهيم

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -لرايضــية الفرقة األوىل  أصــول الرتبيــة ا
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

ــة الفرقة األوىل   ــة  2ف  -الرايضـ ــرة قدم الفرقـ ــي الفرقة األوىل  1ف  -األوىل  (, كـ ــدريب الرايضـ (, مـــدخل  1ف  -(, مـــدخل يف التـ
  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -واتريخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  

  (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف

 999 مصطفى حممد حممد عايد 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف  - التدريب الرايضي الفرقة األوىل  (, مدخل يف2ف  -الرايضة الفرقة األوىل  

 1000 مصطفى حممود متوىل حشيش

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســــيولوجيا  2ف  -( الفرقـــة األوىل  2(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 1ف

(, مــدخل واتريــخ  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -الرايضــة الفرقة األوىل  
(,  1ف  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  2ف  -  ( الفرقــة األوىل2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 

 (2ف  -مالكمة الفرقة األوىل  

 1001 مصطفى ممدوح مصطفى على طلعت

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -  ( الفرقــة األوىل2(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 1002 مصطفى هاىن مصطفى الكياله

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز 1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1(, مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
(, مــدخل يف  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة 

 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -الرتويح الرايضي الفرقة األوىل  

 1003 معاذ امحد حممد امحد احلواله

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
ــة األوىل  1(, مترينـــات 2ف ــاز 1ف  -( الفرقـ ــة األوىل  1(, مجبـ ــباحة 1ف  -( الفرقـ ــة األوىل  2(, سـ ــيولوجيا  2ف  -( الفرقـ (, فسـ

(, مســـــابقات  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2امليدان واملضمار 

 1004 معاذ صبى طلبه على طاليع

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  - الفرقة األوىل  (, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

دارة الرايضــية الفرقة  (, مــدخل يف اال2ف  -(, مبارزة الفرقة األوىل  1ف  -(, كرة قدم الفرقة األوىل  2ف -الرايضة الفرقة األوىل 

 1005 معاذ حممد عبدالكرمي سليم



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  
  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  

  -(, مــدخل واتريــخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -(, فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل 1ف
 (1ف

 1006 مهاب حممد على هدايه نصر

ــية الفرقة األوىل   ــة الرايضـــــ ــة األوىل  1(, مترينـــــــات 2ف  -أصـــــــول الرتبيـــــ ــاز (,  1ف  -( الفرقـــــ ــة األوىل  1مجبـــــ (,  1ف  -( الفرقـــــ
ــباحة  ــة األوىل  1سـ ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـ ــيولوجيا الرايضـ ــة األوىل  2ف  -(, فسـ ــرة قدم الفرقـ ــة  1ف  -(, كـ (, مبارزة الفرقـ
(, مــدخل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -يخ الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  واتر 
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  1ف

 1007 مهند ممدوح ابراهيم زليخه

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -وىل  (, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األ2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, لغـــــــة  2ف  -(, فســـــــيولوجيا الرايضـــــــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـــــــة األوىل  2(, ســـــــباحة 1ف  -( الفرقـــــــة األوىل  1ســــــباحة 
ــة األوىل  اجنليزية ا ــة األوىل  2ف  -لفرقـــ ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــ (, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــ

ــية الفرقة األوىل  1ف  -التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل   (, مســــــــابقات امليــــــــدان  1ف  -(, مــــــــدخل واتريــــــــخ الرتبيــــــــة الرايضــــــ
 (2ف  -(, مالكمة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2ملضمار (, مسابقات امليدان وا1ف  -( الفرقة األوىل  1واملضمار 

ــداملالك   ــد طلعـــــــت عبـــــ ــام حممـــــ هشـــــ
 عبداجلواد

1008 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة (,  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقة األوىل  
 محممود

 1009 وليد سعيد حممد عبداجمليد الطنطاوى

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -الرايضــية الفرقة األوىل  أصــول الرتبيــة  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, ســــ (,  2ف  -(, فســــــيولوجيا الرايضــــ

ــة األوىل   ــدخل يف االدارة الراي2ف  -مبارزة الفرقـ ــية الفرقة األوىل  (, مـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -ضـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ
(, مســــابقات  1ف  -(, مــــدخل واتريــــخ الرتبيــــة الرايضــــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مــــدخل يف الــــرتويح الرايضــــي الفرقة األوىل  1ف

  -(, مصــارعة الفرقة األوىل  2ف  -  ( الفرقــة األوىل2(, مســابقات امليــدان واملضــمار 1ف  -( الفرقــة األوىل  1امليــدان واملضــمار 
 (1ف

 1010 وليد جمدى شبل حممد امساعيل

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(,  2ف  -حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل    (,1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, لغـــــــة  2ف  -(, فســـــــيولوجيا الرايضـــــــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقـــــــة األوىل  2(, ســـــــباحة 1ف  -( الفرقـــــــة األوىل  1ســــــباحة 
ــة األوىل   ــة األوىل  2ف  -اجنليزية الفرقـــ ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــ (, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــ

(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة  1ف  -(, مدخل يف الرتويح الرايضي الفرقة األوىل  1ف  -ب الرايضي الفرقة األوىل  التدري
(,  2ف  -( الفرقــة األوىل  2(, مسابقات امليدان واملضــمار 1ف  -( الفرقة األوىل 1(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف -األوىل 

 (2ف  -مة الفرقة األوىل  (, مالك1ف  -مصارعة الفرقة األوىل  

 1011 ايسر عبداخلالق عبداجلواد املواف

  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 2ف  -(, التشـــريح الـــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيـــة الرايضــية الفرقة األوىل  
مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  (,  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل 1(, سباحة 1ف
 (1ف  -(, مدخل واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  1ف  -

 1012 يوسف ابراهيم حسن ابوشريف

ــة الرايضـــــية الفرقة األوىل   ــول الرتبيـــ ــرة الطائرة الفرقـــــة األوىل  2ف  -أصـــ ــات 2ف  -(, الكـــ (,  1ف  -( الفرقـــــة األوىل  1(, مترينـــ
ــاز  (, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــة األوىل  1(, ســباحة 1ف  -( الفرقــة األوىل  1مجب
(,  1ف  -(, مــــدخل واتريــــخ الرتبيــــة الرايضــــية الفرقة األوىل  1ف  -(, مــــدخل يف التــــدريب الرايضــــي الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -األوىل    ( الفرقة1مسابقات امليدان واملضمار 

 1013 يوسف امحد عبدالقادر السيد عامر



 

   مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

 

 اسم الطالب مواد التخلف
رقم 

 اجللوس

(,  2ف  -( الفرقـــــة األوىل  2(, ســـــباحة 1ف  -( الفرقـــــة األوىل  1(, مجبـــــاز 2ف  -التشـــــريح الـــــوظيفي للرايضـــــيي الفرقة األوىل  
 (1ف  -ة األوىل  (, مدخل يف التدريب الرايضي الفرق2ف  -فسيولوجيا الرايضة الفرقة األوىل  

 1014 يوسف امحد فتحى النجار

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــاز 1ف ــة األوىل  1(, مجبـــــ ــي الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقـــــ ــدريب الرايضـــــ ــدخل يف التـــــ ــخ ال1ف  -(, مـــــ ــدخل واتريـــــ رتبيـــــــة  (, مـــــ

 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -الرايضية الفرقة األوىل  

 1015 يوسف امحد مراد حممد حممود

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســــيولوجيا  2ف  -( الفرقـــة األوىل  2(, ســــباحة 1ف  -( الفرقـــة األوىل  1ســــباحة (,  1ف  -( الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز 1ف

(, مــــــــــدخل يف التــــــــــدريب  2ف  -(, مبارزة الفرقــــــــــة األوىل  1ف  -(, كــــــــــرة قدم الفرقــــــــــة األوىل  2ف  -الرايضــــــــــة الفرقة األوىل  
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -الرايضي الفرقة األوىل  

 1016 يوسف اسامه ابراهيم على عمار

(, مدخل  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضي الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف  -( الفرقة األوىل  1مترينات 
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  1ف  -واتريخ الرتبية الرايضية الفرقة األوىل  

 1017 يوسف السيد السيد عبدالعزيز نوح

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -رقة األوىل أصول الرتبية الرايضية الف
(,  2ف  -(, حقــــــــوق االنســــــــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مجبــــــــاز 1ف  -( الفرقــــــــة األوىل  1(, مترينــــــــات 2ف

(, لغـــــــة  2ف  -فســـــــيولوجيا الرايضـــــــة الفرقة األوىل  (,  2ف  -( الفرقـــــــة األوىل  2(, ســـــــباحة 1ف  -( الفرقـــــــة األوىل  1ســــــباحة 
ــة األوىل   ــة األوىل  2ف  -اجنليزية الفرقـــ ــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــ (, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــ

ــية الفرقة األوىل  1ف  -التــــــــدريب الرايضــــــــي الفرقة األوىل   ن  (, مســــــــابقات امليــــــــدا1ف  -(, مــــــــدخل واتريــــــــخ الرتبيــــــــة الرايضــــــ
 (1ف  -(, مصارعة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقة األوىل  2واملضمار 

 1018 يوسف السيد سليمان على شريف

  -(, الكــرة الطائرة الفرقــة األوىل  2ف  -(, التشريح الوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصول الرتبية الرايضية الفرقة األوىل 
(, مــدخل علــم  2ف  -(, مبارزة الفرقــة األوىل  2ف  -فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  (, 1ف -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 2ف

ــنفس الرايضــي الفرقة األوىل   (, مــدخل يف الــرتويح الرايضــي الفرقة  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  1ف  -ال
 (1ف  - الفرقة األوىل  (, مصارعة2ف  -( الفرقة األوىل  2(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -األوىل  

 1019 يوسف بدر رايض ابواليزيد برجل

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــاز 1ف ــة األوىل  1(, مجبــــــ ــان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقــــــ ــوق االنســــــ ــباحة 2ف  -(, حقــــــ ــة األوىل  ( الف1(, ســــــ (,  1ف  -رقــــــ

(, مبارزة الفرقــة  2ف  -(, لغــة اجنليزية الفرقــة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  2ف  -( الفرقــة األوىل 2سباحة 
(, مــدخل  1ف  -(, مــدخل يف التــدريب الرايضــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -األوىل  

  (1ف  -بية الرايضية الفرقة األوىل  واتريخ الرت 

 1020 يوسف خالد صادق عبيد حممد 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
(, فســيولوجيا  1ف  -( الفرقــة األوىل  1ســباحة (,  2ف  -(, حقوق االنســان الفرقة األوىل  1ف  -( الفرقة األوىل  1(, مجباز 1ف

(, مـــــدخل يف  2ف  -(, مـــــدخل يف االدارة الرايضـــــية الفرقة األوىل  2ف  -(, مبارزة الفرقـــــة األوىل  2ف  -الرايضـــــة الفرقة األوىل  
 (1ف  -  (, مصارعة الفرقة األوىل2ف  -( الفرقة األوىل  2(, مسابقات امليدان واملضمار 1ف  -التدريب الرايضي الفرقة األوىل  

 1021 يوسف جمدى عبداحلليم حسن

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  -(, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي الفرقة األوىل  2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
ــباحة 1ف  -( الفرقــــــة األوىل  1(, مجبــــــاز 1ف ــة الفرقة األوىل  (, فســــــيولوجيا  2ف  -( الفرقــــــة األوىل  2(, ســــ (,  2ف  -الرايضــــ

ــة األوىل   ــية الفرقة األوىل  2ف  -مبارزة الفرقـ ــدخل يف االدارة الرايضـ ــي الفرقة األوىل  2ف  -(, مـ ــدريب الرايضـ   -(, مـــدخل يف التـ
 (1ف

ــدارى   ــه بنــ ــر الدولــ ــد قمــ يوســــف حممــ
 شلىب

1022 

  -( الفرقــة األوىل  1(, مترينــات 2ف  - الفرقة األوىل  (, التشــريح الــوظيفي للرايضــيي2ف  -أصــول الرتبيــة الرايضــية الفرقة األوىل  
  -(, مــدخل يف االدارة الرايضــية الفرقة األوىل  2ف  -(, فســيولوجيا الرايضــة الفرقة األوىل  1ف -( الفرقة األوىل 1(, مجباز 1ف
ــي الفرقة األوىل  2ف ــدريب الرايضـ ــية الفرقة األوىل1ف  -(, مـــدخل يف التـ ــة الرايضـ ــخ الرتبيـ ــدخل واتريـ ــابقات  1ف  -  (, مـ (, مسـ

 (2ف  -( الفرقة األوىل  2امليدان واملضمار 

 1023 يوسف حممد يوسف حممد مدكور

 


