رقم

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

اجللوس

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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.9
.10
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.13
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

احالم حممد ابراهيم يوسف عبدالغىن
اروى امحد حممد سالمه
اروى اسامه عبداملنعم دايب
اروى عبدالفتاح سعد عبدالفتاح
اريج حممد شبل عشماوى خملوف
اريج حممد ششتاوى عطيه القليىن
اسراء ابراهيم الدسوقى حامد فتوح
اسراء امساعيل عبدالرمحن عبداجمليد محاد
اسراء السيد حممد اهلاوى
اسراء جالل حممود جالل بسيوىن
اسراء مجال عطيه خري حممد سعيد
اسراء حامد السيد على عبداحلافظ
اسراء حسن امساعيل حسن شنيشن
اسراء رضا مجال عبداحلميد
اسراء شعبان حممود عبدالقادر فوده
اسراء شلىب شلىب العميه
اسراء صالح عبدالرمحن حممود
اسراء طايل حممد صبيح
اسراء عبدالنىب كمال ابراهيم شاهني
اسراء فرج ربيع عاشور
اسراء مربوك حممود امحد الشنبارى
اسراء حممد ابوالعز حممد السيد احم
اسراء حممد السباعى اهلوريىن
اسراء حممد عبدالفتاح القطب الزعبل
اسراء نبيه نبيه عبداخلالق سعد
اسراء وليد ابراهيم عبداحلميد
اسراء حيىي ابوالعنني امحد اخلوىل
امساء ابراهيم حممد عوض هللا
امساء ابوبكر سليم حسن رميح
امساء طه محاده ابوغاليه

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

اجللوس

.31
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

امساء عادل حممود حممد
امساء عبدالعزيز حممد حممد احلضرى
امساء كمال حامد عبدالوهاب عطا
امساء حممد شلىب عبدالوهاب الشركسى
امساء حممد حمى الدين السعداوى
االء السيد حممد عبداجلواد البهوتى
االء توفيق حممد صادق
االء خالد فايز حممد عبدالغفار
االء صالح عطيه مربوك احلنفى
االء حممد سامل أبوالفرج
االء حممود حامد الششتاوى عبدهللا
االء حممود صالح حممود رجب
الشيماء حممد جمدى حممد
اهلام اسامه حممود حممد زعت
اهلام عبدالسالم حممد ابوالعينني ع
اماىن حسن امحد عطا
اماىن حممد فؤاد احملمدى عبدهللا
امل على مصطفى على الدهراوى
امل انصر السيد عبدالعزيز جوده
امنيه امحد شبل امحد برجل
امنيه صبحى السيد البنا
امنيه عبداحملسن عطا مطاوع
امنيه عصام الدين امساعيل دسوقى عز
امنيه حممد لطفى الريس
امنيه منصور عبدالواحد حممد قطب
امريه امحد مغرىب على مرسى
امريه رضا حممد السيد قشر
امريه عادل امني عبدالسالم حسانني
امريه حممد امساعيل زوين
اجنى مسري انشد زكى جرجس

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

اجللوس

.61
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

اجنى شعبان سعيد حسني بركات
اجنى مامون املرسى بركات
اجنى حممد مرسى السيد ابوالعال
اهداء انصر امحد عبداملهيمن
اايت صبحى يونس دايب رمضان
اميان السيد احلسيىن مسعود عبيد
اميان مجال الشربيىن السيد اخلياط
اميان حسن حممد حسن البكليش
اميان سعيد ابراهيم كامل قمرب
اميان عاطف عبدالعزيز أبوحشيش
اميان عزت حممد امحد اجلسطني
اميان على حممد سعد عبداحلافظ
اميان عيد حممد امحد ابواخلري
اميان فوزى حسن بيومى النحاس
اميان حممد ابراهيم ابوبكر احلشاش
اميان حممد ابراهيم احلضرى
اميان حممد عبدهللا عماره
اميان حممد حممد موسى جودة
اميان حممد يوسف املسلماىن
اميان ايسر امحد اجلبلى الشورجبى
اميان ايسر منصور حممد امحد
ايناس منصور على حممد
ايه امحد مسعد حممد الشرقاوى
ايه هللا عدالن لبيب
ايه امين عبدالصمد انعس
ايه ايهاب ابوالفتوح الشيخ
ايه اتمر يسرى سرى
ايه حسني حسني حممد املواف
ايه صباح هالل ابوسعده
ايه صبحى امحد البدوى

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

اجللوس

.91
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

ايه صالح عبدالفتاح عبدالرازق
ايه عادل عامر حسن مطاوع
ايه عاطف عبدالغفار عبدالقادر حممد
ايه عبدالعال حممود حممد الفار
ايه عبدالفتاح عبدهللا حممد
ايه عبدالفتاح على عبدالفتاح على
ايه عبدالقادر بسيوىن الديب
ايه عصام عبدالشاف عبدالسالم
ايه على مروان اماره
ايه فؤاد عبدالوهاب حسن ابوزيد
ايه حممد مرسى عبداملقصود
ايه حممود فوزى طه امحد ابوزيد
بثينه حممد عبدالصادق حممود املاحى
بسمله عبدهللا عادل عبدهللا
بسمه حممد حممد حيىي
بسنت امري فتحى ربيع الزفتاوى
بسنت حممد ابراهيم السيسى
بسنت هشام حممد جنيب فتوح حممود
تسنيم خالد فتحى امحد عدالن
تقى السيد شعبان خليل عيسوى جادو
تقى زكى حممد امحد محاد
تقى نصر محدى حممود رجيعه
جامسني حممد عطيه خطاب سامل
جهاد حممد امحد مجيل
جهاد حممد سعيد امحد التاس
حبيبه اسامه رشاد عبدالرازق عطيه
حبيبه شكرى على الغنام
حبيبه طارق عبدالدامي عبداحلليم
حبيبه عبدالعزيز حممد على عياد
حبيبه جمدى سعيد على الفقى

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم
اجللوس

.121
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.125
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

حبيبه ممدوح جوده الفقى
حبيبه منصور مجعه هبنسى
حسناء عادل عبدالستار مشس الدين
حسناء عبدالعزيز حممد على
حنني ابراهيم حممود ابراهيم الديب
خلود السيد حممد فهيم عبدالرازق
خلود امين عنت ابوالفتوح عبدربه
خلود خالد عبدالرازق قطب حواش
خلود عادل السيد على شبانه
خلود عمر عبدالعزيز على حجازي
داليا حسن على عبدالتواب احللفاوى
داليا رجب حممد رجب زغلول
دعاء على حممد عويس
دعاء حممود حممد الربى
دنيا امحد فتحى اليماىن
دنيا رفعت حممد مصطفى
دنيا عالء مجيل البدرى
دنيا حممد عبدالعال حممود
دينا امحد فتحى السيد اخلفه
دينا خالد بيومى بيومى الدحلب
دينا رزق زين العابدين النويهى
دينا مصطفى حممد حممد الدقله
رؤى امحد فتحى امحد الصواف
رؤى حسني مجعه عبداهلادى
رؤى حممد ابراهيم حممود مرسى
راان امين السيد حممد الطباخ
راندا سامل حممد ابراهيم فرحات
رانيا رضا عبدالفتاح امحد
رحاب سالمه مصطفى معوض امحد
رمحه الزغىب ابراهيم حممد البندراو

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

اجللوس

.151
.152
.153
.154
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.175
.176
.177
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

رمحه اتمر حممد احلسيىن حممود حممو
رمحه عبداحلميد مصطفى عبداحلميد
رمحه على عبداحلكم حممد الرايشى
ردينه حممد فتح عيسوى اخلطيب
رشا حممد عفيفى عبدالغفار عفيفى
رضوه حممد حسن شبانة
رضوى حممد حسان على ابراهيم
رغد ايسر امحد امحد شرف
رقيه عابر عبدالسميع حممد
رقيه حممود حافظ حممود البدرى
ران امساعيل حممد امساعيل الباجورى
ران مجال عطيه ابراهيم على
ران طارق على عبدالنىب
ران عماد الكيالىن مصطفى طلبه
ران فتحى عبداحلميد حممد هاشم
ران فهيم عبداملنعم السيد صال
ران هاىن حممد عبدالعظيم املشد
رنيم امحد عبدالباقى عبداجلواد جاو
رنيم اتمر طه عبدالرسول
روان امين حممد خليل
روان حسام على إبراهيم الدسوقي
روان خالد سيد امحد عبدالسالم حسب
روان خالد عبداحملسن محدان
روان شريف محدى حممد عمارة
روان عالء عبداخلالق الكومى
روان حممد ابراهيم حممد مراد
روان حممد عبدالفتاح الربى
روان حممد على حممود الفاضلى
روان هاىن عزت لطفي
روان وهبه حممد العيسوى امحد

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

اجللوس

.181
.182
.183
.184
.185
.186
.187
.188
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.192
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.194
.195
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

روضه امحد فتحى يوسف انيل
روضه امحد حممد حممد طايل
روال حممد عبداحلكيم حممد الرفاعى
رويدا خالد حممد على زلط
رويدا حممد شعبان عبدالسالم مرسى ز
رويه حممد دايب عبداللطيف مصطفى
رمي امحد خضرى امحد
رمي امحد عبداملنعم امحد خليفه
رمي امساعيل حممد امساعيل الباجورى
رمي حممد عبداحملسن حممد حطب
رمي حممود حسني بسيوىن الشيخ
رمياس حممد عبداجمليد امحد الشيخ
ريهام وليد حممود الشوميى
زينات حممد سعد الدقرة
زينب احلسيىن حممد عجوه
زينب انور على سليمان ربيع
زينب فكرى حممود ابراهيم متساح
ساره ابراهيم امحد ابراهيم خضر
ساره امحد حممد سليمان
ساره اسامه كامل ابراهيم السنطاوى
ساره مجال فرج توفيق صال
ساره مجال مهدى حممد
ساره خالد حممد ايمسني
ساره سعيد ابراهيم قطب هاليل
ساره عبداهلادى سعد عبدااهلادى
ساره عالء امحد ابوراشد
ساره حممد املغاورى عجينه
ساره حممد عباس امساعيل املراسى
ساره حممد عطا عبدالوهاب على
ساره حممد على حممد خميمر

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

اجللوس

.211
.212
.213
.214
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.218
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.232
.233
.234
.235
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

ساره هشام عبدالعزيز العزب
ساره ايسر فرج بوشه
ساىل اشرف السيد املرشدى
ساىل على امحد على بليكع
سعاد سامى حممود عبدالقادر فوده
سلسبيل لطفى حامد على مدمور
سلمه حممد طارق نبيه حممد اجلخو
سلمى ربيع حممد عبداللطيف
سلمى عبدالناصر عبداملنعم عبدال
سلمى عصام حسن امحد ايسو
سلمى على امحد على اخلوىل
سلمى حممد امحد منصور
سلمى حممود عبدالوهاب خليفه
مسا وليد عبدالرمحن ابوزيد
مساء عطيه عطيه امني سالمه
مساح على ابراهيم سبع
مسر هاىن السيد ابراهيم شومان
مسريه حامت امحد دايب
مسيه ايسر امحد البيومى
سهام حممد حممود منصور
سهري مسري فايق غطاس
سهري عاطف عدىل حممدعبده
سهيله طلعت عطا هللا صقر
سهيله جمدى فهمى عبدالعال
سهيله حممد سعد حممود خليفه
سهيله حممد منصور غريب
سيمون سامح مرقص فوزي
شاهى حممد حسن عمر مجيعه
شروق السيد شعبان العجورى
شروق سامى فارس سامى التمامى

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

اجللوس

.241
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

شروق عالء الدين شحاته ابوشهله
شروق مصطفى عاطف عبداللطيف اجلمل
شهد ابراهيم السيد ابراهيم ابو لب
شهد امحد عبداملنعم امحد عيسى
شهد اشرف حممد ابو سيف
شهد امين عزت عبدالرمحن فايد
شهد امين على يوسف على
شهد امين فوزى كامل احلناوى
شهد عبدالبارى عبدالرحيم عباس
شهد عبداحلميد عبداملنعم مصطفى
شهد عبدالعزيز كمال ندا
شهد فارس حمرز عبدالغىن
شهد حممد ابراهيم ابواملكارم ابوحم
شهد حممد عوض هللا عبداملقصود خطا
شهد حممد مصطفى امحد مصطفى
شهد هشام ابراهيم ابراهيم
شهد وحيد حممود امحد
شهد وليد ابراهيم عبداحلميد
شيماء امحد عبداللطيف حممود هويدى
شيماء السعيد عبدالغىن ابراهيم ملو
شيماء سعيد حامد عبدالعزيز العكل
شيماء فوزى عبداحلليم طلبه السيد
شيماء حممد امحد حممد املدبوىل
ضحى ابواملعاطى حممد صبحى السيد
ضحى رضا عبداجلواد ابراهيم الكيالن
ضحى عطيه حامد الناطور
ضحى حممد ابوالفتوح ابراهيم اجلندى
ضى علوى عبداهلادى الفقى
ضى حممد فتحى عبداحلميد امساعيل
عزه امحد امحد حممد الفيومى

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

اجللوس
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

عفاف عبداحلميد عبداحلميد على
عال السيد على ابراهيم عنب
عال عالء السيد حممد مخيس
علياء شاكر احلسيىن حممد احلسيىن
علياء عبداملنعم عبدالستار حسن
علياء فتحى عبداجلواد على
علياء وائل عبداللطيف عبداملنعم
غفران خالد حممد حممود محودة
فاطمه الزهراء امساعيل حلمى ابراهي
فاطمه الزهراء محدى على عبدالغىن ك
فاطمه الزهراء عبدهللا حممد بدران
فاطمه الزهراء حممد محدى خليل
فاطمه اتمر مصطفى صربى ابو اليزيد
فاطمه جالل على اجلندى
فاطمه حامد عبده حممد
فاطمه رضا عيد ابوشامه
فاطمه عبداهلادى حممد اخلواجه
فرح فهيم حممود كمال فهيم
فرحه السيد امحد عبد املنعم
فرحه صربى بسيوىن عوض العماوى
فردوس رجب عبدالعاطى ابراهيم صقر
فكرية عبد الرمحن عزت نوح
فيفى عبدالاله يوسف حممد
كارما عالء فتحى حممد مجعه خليفه
كنزى سامح نصرالسيد الرفاعى
كنزى حممود حممود عبدالرمحن عيد
الان حممد فؤاد حممد سليم
ماريز ماهر فؤاد واصف
مرام هاىن معوض سنبل
مروه محدى محدى املال

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

اجللوس

.301
.302
.303
.304
.305
.306
.307
.308
.309
.310
.311
.312
.313
.314
.315
.316
.317
.318
.319
.320
.321
.322
.323
.324
.325
.326
.327
.328
.329
.330

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

مروه شريف رمضان مصطفى منله
مروه عبداخلالق عبدالعاطى شلىب
مرمي ابراهيم حممد على العزب
مرمي امحد عبدالرمحن الدنديطى
مرمي املنسى خضر املنسى سرحان
مرمي امري فرج جرجس فرج
مرمي امين حممد الصفت
مرمي مجال مخيس السيد
مرمي حسىن حممد السيد موسي
مرمي رضا امحد نبيه
مرمي سعيد عطيه الصاوى
مرمي عاطف حممد قاسم
مرمي فتحى عبد الستار حممد سامل
مرمي حممد عبد اللطيف حممد البوشى
مرمي حممد حممد فؤاد امحد
مرمي حممود حلمى الصعيدى
مرمي حممود رجب عيد الرفاعى
مرمي حممود حممد رضا النجار
ملك حامت حممد حممد حممد البسطويسى
منار السيد طلعت مهنا
منار رفعت ابراهيم كامل عمار
منة هللا ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم
منة هللا ابراهيم حممد ابراهيم فرج
منة هللا امحد حممد سليمان بسيوىن
منة هللا اشرف يوسف مبارك
منة هللا السيد البيومى الدريىن
منة هللا بالل السيد ابراهيم
منة هللا سامى حممد لطفى يوسف
منة هللا مسري عبد املطلب حممد شرا
منة هللا مسري عبدالعزيز امحد العدوى

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

اجللوس

.331
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

منة هللا شريف محوده حممود فايد
منة هللا عبدالقادر امحد عبداخلالق امحد
منة هللا عبدالوهاب السعيد عبدالوهاب احلليسى
منة هللا حممد جاد عبدالعزيز السيد
منة هللا مدحت فهمى املقطف
منه اشرف السيد العزب حممد
منه صالح املتوىل حمى الدين
مىن خالد شعبان عيد
مىن سامى حممد فهمى
مىن عاطف على عبد احلميد على
مىن مربوك حممد سامل الغول
مىن حممد كمال رمضان
مىن هاىن حممود يوسف ابو عرب
مىن وليد عبدهللا فكرى حممد رفعت
مىن ايسر السيد عبد العزيز عبد الق
مى شيخ العرب حسن عيسى ابوالفتوح
مى رضا عبدالرمحن على البندراوي
مى عادل حممد الصاوى سليمان
مى عزت توفيق على احلناوى
مى عصام ابوبكر اهلادى
مى كمال حسن شعبان
مى حممود حممد حيي
مياده امحد ابراهيم مرسى الطيىب
مياده الشناوى السيد عبدالنىب
مياده عبدالرازق حممد يوسف البيه
مياده حممد السيد حممد راضى
ميار حممد السيد حممد اجلندى
مريال عاطف زين ابراهيم عوض
مريان سامى سليمان رايض
مريان حممد عبدالعليم شاهني

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم
اجللوس
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

مريان هيثم عبدالعليم ابراهيم عبدا
مريان وليد حممد املعاملى
ميسون حممد حممد عبدهللا عبدهللا
اندين هشام حممود حيىي خلوصى
انديه حممد حممد زيدان
اننسى صابر ابراهيم دايب
نبيله طلبه رضا طلبه عبد الدامي
جناة على احملمدى الصعيدى
جنالء حممد عبدهللا عبدالتواب
ندا رجب السيد حممد أبوالنصر
ندا صالح الدين رجب سالمه
ندا عبدالعزيز رمضان عبدالرحيم
ندا كمال عبدالفتاح اجلندى
ندى اشرف حممد اجلندى امساعيل
ندى حسام عفيفى عبدالغفار عفيفى
ندى حسني حسني عبدالرمحن
ندى رجب عبدالغفار على الصعيدى
ندى سامح مصطفى امحد الششتاوى
ندى عبداملنعم حامد عبدالعظيم عياد
ندى عالء حممد سيد امحد ساملان
ندى لطيف عبد الزين لطيف جربيل
ندى حممد صالح عبدالعزيز املغىن
ندى حممد عجيلة على الربماوي
نرمني عصام ابراهيم السيد عبداحلليم
نسمه مسري حممد عطيه شلىب
نغم عبد العظيم عبد هللا عبدالعظيم
هنال امحد مصباح حسن مصباح
هنى عبداحلليم حممد حممود العانوسى
هنى حممد حافظ أمحد املنفوخ
نور أمين عبدالقادر كشك

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

اجللوس
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

نور مصطفى حممد نصر حممد عرييب
نورا ايهاب محدان الشيخ
نوران امين حسن اخلوىل
نوران جابر عبدالغفور زايد
نوران سعد عبدالرحيم عبدالفتاح الس
نوران طارق املغاورى السيد عبدالال
نورز على السيد على فراج
نورهان امحد ربيع راضي
نورهان امحد مصطفى السيد
نورهان اشرف كمال متوىل
نورهان اكرامى ابراهيم معوض العشرى
نورهان القذاف عزت عيد
نورهان حسام حممد حواش عمر
نورهان شعبان يوسف حممد فرج
نورهان عبدالغفار عبداخلالق عبدالغ
نورهان ماجد على راضى
نورهان حممد السعيد مصطفى امحد هلي
نورهان مرسى حسيىن مرسى
نرية جمدى حسن بيومى النحاس
نيفني حممد رمضان يوسف حممود
هاجر أسامه سعيد النكالوى
هاجر ابراهيم كمال الزايت
هاجر رضا حممد عبد املقصود ابو هاش
هاجر عالءالدين الشافعى امحد مشس
هاجر على السيد ابراهيم حجازى
هاجر حممد حسن كمال البقرى
هاجر حممد عبدالقادر ابو املعاطى ب
هاجر حممد حممد خليل عاصم
هاجر حممد منصور صقر
هاجر وحيد عبدهللا قلقيلة

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

اجللوس
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

هاله فهمى فهمى السيد
هاله حممد املغازى حممد العزب
هايدى مجال طلبه عبدالوهاب ابوخالد
هايدى وليد حممد حممد مشس
هبه عالء الدين رمضان ابراهيم احلو
هدى امحد حممد امساعيل عباس
هدى على اخلضرى على عيد
هدير رمضان جالل غريب عفيفي
هدير هيثم حممد ابراهيم زايده
هنا امحد حممد فضل امحد
وفاء عبداحلميد مصطفى عاشور
وفاء عمرو مصطفى خليفه
وفاء مسعد عبده عبداملعطى بيومى
والء اسامه حلمى اجلبايل
والء حامت احملمدى طه فاخر
ايرا اسامه عبدهللا الرببرى
ايرا اشرف صبحى عبدالعزيز نوفل
ايرا امين حممد عبداجمليد شاهني
ايرا حسني عبدالعزيز بسيوىن احلو
ايرا عادل ابراهيم مصطفى حالوه
ايرا مصطفى امحد عبدهللا محوده
ايمسني مجعه مسعد الدسوقى ابراهيم
ايمسني حسام عنت امحد عطيه
ايمسني محاده على محاده
ايمسني سعيد ابراهيم اخلوىل
ايمسني على مسري امحد رزق
ايمسني حممد امحد سيد امحد حمليس
ايمسني حممد عبدهللا ابوفراج
ايمسني نشأت صبحى عيسى
ميىن السيد عبد احلميد على عيسى

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم
اجللوس
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد التخلف

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالب

ميىن محدى عبدالصمد عبداحلي
ميىن عالء عبدهللا على الصياد
فاطمة طارق لطفي حممد غنيمة

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

اسم الطالب

اجللوس
492

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد التخلف

ابتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ابراهيم ابراهيم ب ـ ــدوى أصـول التبية الرايضـية (الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـريح الوييفي للرايضـيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة
القلف

األوىل  -ف ,)1حقوق االنس ــان(الفرقة األوىل  -ف ,)2س ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1س ــباحة(()2الفرقة األوىل

 ف ,)2فســيولوجيا الرايضــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايضــية(الفرقةاألوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايض ـ ـ ــي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مدخل واتريخ التبية الرايض ـ ـ ــية(الفرقة األوىل -

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

التش ـ ـ ــريح الوييفي للرايض ـ ـ ــيني (الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل -

493

اسراء امين زكى شعبان

494

اسراء رمضان عبدالغىن الشناوى

495

اسراء حممد كمال امني اجليزاوى

496

اسراء حممد حممد ابوزيد فرج

أص ـ ـ ــول التبية الرايض ـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ـ ـ ــيولوجيا الرايض ـ ـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل -

497

اسراء يوسف دايب دايب

أصــول التبية الرايضــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التش ـريح الوييفي للرايضــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة

498

االء حسىن عبدالقادر الطراوى

499

االء جمدى عبدالعزيز امحد مسعود أصـ ــول التبية الرايضـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـ ـريح الوييفي للرايضـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة

ف ,)1س ـ ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1س ـ ــباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ـ ــيولوجيا الرايض ـ ــة(الفرقة األوىل -

ف ,)2مبــارزة(الفرقــة األوىل  -ف ,)2مــدخــل يف التــدريــب الرايض ـ ـ ـ ـ ــي(الفرقــة األوىل  -ف ,)1مسـ ـ ـ ـ ـ ــابقــات امليــدان
واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف)1
التشـريح الوييفي للرايضـيني (الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـان(الفرقة األوىل

 ف ,)2س ـ ـ ـ ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فس ـ ـ ـ ــيولوجيا الرايض ـ ـ ـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مدخل واتريخ التبية الرايضية(الفرقة األوىل  -ف)1

أصــول التبية الرايضــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التش ـريح الوييفي للرايضــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة

األوىل  -ف ,)1سـباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل -
ف ,)2مدخل يف االدارة الرايضية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مسابقات امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف)1
ف ,)2مدخل يف االدارة الرايضية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضي(الفرقة األوىل  -ف)1

األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()1الفرقة األوىل -

ف ,)1فسـ ـ ــيولوجيا الرايضـ ـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايضـ ـ ــية(الفرقة
األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايض ـ ـ ــي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مدخل واتريخ التبية الرايض ـ ـ ــية(الفرقة األوىل -

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

أص ـ ـ ـ ـ ــول التبيــة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيــة(الفرقــة األوىل  -ف ,)2التش ـ ـ ـ ـ ـريح الوييفي للرايض ـ ـ ـ ـ ــيني(الفرقــة األوىل  -ف ,)2حقوق
االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل
يف االدارة الرايضية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضي(الفرقة األوىل  -ف)1

األوىل  -ف ,)1حقوق االنس ــان(الفرقة األوىل  -ف ,)2س ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1س ــباحة(()2الفرقة األوىل

 -ف ,)2فس ـ ـ ـ ـ ــيولوجيـا الرايض ـ ـ ـ ـ ــة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2لغـة اجنليزيـة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مبـارزة(الفرقـة األوىل -

ف ,)2مدخل يف االدارة الرايض ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايض ــي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مدخل
واتريخ التبية الرايضــية(الفرقة األوىل  -ف ,)1مســابقات امليدان واملضــمار(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مصــارعة(الفرقة

األوىل  -ف)1

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

اسم الطالب

اجللوس
500

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد التخلف

الشيماء على عرفه السيد ابوالعنني أص ـ ـ ـ ـ ــول التبيـة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيـة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2الكرة الطـائرة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مترينـات(()1الفرقـة األوىل -

ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنس ـ ــان(الفرقة األوىل  -ف ,)2س ـ ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف,)1
فسيولوجيا الرايضة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف)2

501

امـال عبـدالوارحم حممـد عبـدالوارحم أصــول التبية الرايضــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التش ـريح الوييفي للرايضــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة

حمم

األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()1الفرقة األوىل -

ف ,)1فسـ ـ ــيولوجيا الرايضـ ـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايضـ ـ ــية(الفرقة
األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايض ـ ـ ــي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مدخل واتريخ التبية الرايض ـ ـ ــية(الفرقة األوىل -

ف ,)1مسـابقات امليدان واملضـمار(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مسـابقات امليدان واملضـمار(()2الفرقة األوىل  -ف,)2
مصارعة(الفرقة األوىل  -ف ,)1مالكمة(الفرقة األوىل  -ف)2

502

امني ـ ــه ع ـ ــادل توفيق عب ـ ــداحلمي ـ ــد حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة األوىل  -ف,)2
الغنيم

مدخل يف التدريب الرايضي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مدخل يف التويح الرايضي(الفرقة األوىل  -ف)1

503

امنيه عبده سيد امحد حممد عبده

أصــول التبية الرايضــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التش ـريح الوييفي للرايضــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة

504

امنيــه فتحى عبــداجلواد عبــدالرؤف أص ـ ـ ـ ـ ــول التبيــة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيــة(الفرقــة األوىل  -ف ,)2التش ـ ـ ـ ـ ـريح الوييفي للرايض ـ ـ ـ ـ ــيني(الفرقــة األوىل  -ف ,)2حقوق

األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()1الفرقة األوىل -
ف ,)1سـ ـ ــباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فسـ ـ ــيولوجيا الرايضـ ـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2لغة اجنليزية(الفرقة األوىل -

ف ,)2مبــارزة(الفرقــة األوىل  -ف ,)2مــدخــل يف التــدريــب الرايض ـ ـ ـ ـ ــي(الفرقــة األوىل  -ف ,)1مــدخــل واتريخ التبيــة
الرايضية(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسابقات امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف)1

زاي

االنسـ ـ ـ ـ ــان(الفرقة األوىل  -ف ,)2فسـ ـ ـ ـ ــيولوجيا الرايضـ ـ ـ ـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2لغة اجنليزية(الفرقة األوىل  -ف,)2

505

امريه عصام زايده حيى

أص ـ ـ ـ ــول التبية الرايض ـ ـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنس ـ ـ ـ ــان(الفرقة األوىل -

506

امريه فتيح امحد ابراهيم النحال

507

امريه حممد حممد يوسف سراج

508

امريه مصطفى حممد غيط

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

ف ,)2س ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايض ــي(الفرقة األوىل -
ف ,)1مسابقات امليدان واملضمار(()2الفرقة األوىل  -ف)2

أصـ ــول التبية الرايضـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـ ـريح الوييفي للرايضـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة

األوىل  -ف ,)1حقوق االنس ــان(الفرقة األوىل  -ف ,)2س ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1س ــباحة(()2الفرقة األوىل

 ف ,)2مبــارزة(الفرقــة األوىل  -ف ,)2مــدخــل يف االدارة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيــة(الفرقــة األوىل  -ف ,)2مــدخــل يف التويحالرايضي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسابقات امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف)1

أصـ ــول التبية الرايضـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـ ـريح الوييفي للرايضـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة

األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة
األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضي(الفرقة األوىل  -ف)1

أصــول التبية الرايضــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التش ـريح الوييفي للرايضــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة

األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنس ــان(الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ــيولوجيا الرايض ــة(الفرقة
األوىل  -ف ,)2لغة اجنليزية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايض ـ ـ ـ ــية(الفرقة
األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايض ــي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مس ــابقات امليدان واملض ــمار(()1الفرقة األوىل -

ف) 1

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

اسم الطالب

اجللوس
509

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد التخلف

امريه معتز عبـ ــداللطيف يوس ـ ـ ـ ـ ــف أصـول التبية الرايضـية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـريح الوييفي للرايضـيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2الكرة الطائرة(الفرقة

عابدين

األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()2الفرقة األوىل -

ف ,)2فسـ ــيولوجيا الرايضـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2لغة اجنليزية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف,)2
مدخل يف االدارة الرايضـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضـ ــي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مدخل واتريخ
التبية الرايضـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسـ ـ ــابقات امليدان واملضـ ـ ــمار(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مس ـ ـ ـابقات امليدان

واملضمار(()2الفرقة األوىل  -ف)2

مترينـ ــات(()1الفرقـ ــة األوىل  -ف ,)1مجبـ ــاز(()1الفرقـ ــة األوىل  -ف ,)1س ـ ـ ـ ـ ـبـ ــاحـ ــة(()1الفرقـ ــة األوىل  -ف,)1

510

اهداء عبدالرحيم امحد السوداين

511

اميان حممد حامد خليل

512

ايه جالل يونس الشاعر

513

ايه حافظ حممد حافظ شندى

514

ايه عبدهللا حممد عبدالاله مصطفى مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1ســباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مبارزة(الفرقة

515

بدور حممد شحاته حممد مسعد

أص ـ ـ ـ ـ ــول التبيــة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيــة(الفرقــة األوىل  -ف ,)2التش ـ ـ ـ ـ ـريح الوييفي للرايض ـ ـ ـ ـ ــيني(الفرقــة األوىل  -ف ,)2حقوق

516

بسنت حممد طلعت كامل

517

بسـ ــنت مصـ ــطفى حممد عبدالرمحن أص ـ ـ ـ ــول التبية الرايض ـ ـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنس ـ ـ ـ ــان(الفرقة األوىل -

سباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فسيولوجيا الرايضة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مسابقات
امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مصارعة(الفرقة األوىل  -ف)1

أص ـ ـ ـ ـ ــول التبيــة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيــة(الفرقــة األوىل  -ف ,)2التش ـ ـ ـ ـ ـريح الوييفي للرايض ـ ـ ـ ـ ــيني(الفرقــة األوىل  -ف ,)2حقوق
االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل
يف االدارة الرايضية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضي(الفرقة األوىل  -ف)1

أصـول التبية الرايضـية(الفرقة األوىل  -ف ,)2حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة األوىل
 ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضي(الفرقة األوىل  -ف)1أصــول التبية الرايضــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التش ـريح الوييفي للرايضــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة

األوىل  -ف ,)1سـ ـ ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـ ـ ــيولوجيا الرايضـ ـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2لغة اجنليزية(الفرقة
األوىل  -ف ,)2مبـارزة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مـدخـل يف التـدريـب الرايض ـ ـ ـ ـ ــي(الفرقـة األوىل  -ف ,)1مـدخـل واتريخ
التبية الرايضـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسـ ـ ــابقات امليدان واملضـ ـ ــمار(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مسـ ـ ــابقات امليدان

واملضمار(()2الفرقة األوىل  -ف)2
األوىل  -ف)2

االنس ــان(الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ــيولوجيا الرايض ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف

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

أصـ ــول التبية الرايضـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـ ـريح الوييفي للرايضـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة

األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة
األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايضية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل واتريخ التبية
الرايضية(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسابقات امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف)1

خليفه ا
518

ف ,)2س ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايض ــي(الفرقة األوىل -
ف ,)1مدخل واتريخ التبية الرايضية(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسابقات امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف)1

تقى حممد عبدالرش ـ ـ ـ ـ ــيد السـ ـ ـ ـ ــعيد أصـ ــول التبية الرايضـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـ ـريح الوييفي للرايضـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة
ابواملعاطى

األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة
األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مسابقات امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف)1
المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

اسم الطالب

اجللوس

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد التخلف
أص ـ ـ ـ ـ ــول التبيــة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيــة(الفرقــة األوىل  -ف ,)2التش ـ ـ ـ ـ ـريح الوييفي للرايض ـ ـ ـ ـ ــيني(الفرقــة األوىل  -ف ,)2حقوق

519

جنا عبدالناصر كمال احلصرى

520

حبيبه على صربى عبداحلميد

521

دنيا عبدالعزيز عبدالعزيز ابوالعني

522

دنيا وليد انور صابر حممد اجلمسى التش ــريح الوييفي للرايض ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنس ــان(الفرقة األوىل

االنسـ ـ ـ ــان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـ ـ ـ ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـ ـ ـ ــيولوجيا الرايضـ ـ ـ ــة(الفرقة األوىل  -ف,)2

مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايض ـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايض ـ ـ ــي(الفرقة

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

أصـ ــول التبية الرايضـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـ ـريح الوييفي للرايضـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة

األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة

األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايضـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مسـ ـ ــابقات امليدان
واملضمار(()2الفرقة األوىل  -ف)2
أص ـ ـ ـ ـ ــول التبيــة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيــة(الفرقــة األوىل  -ف ,)2التش ـ ـ ـ ـ ـريح الوييفي للرايض ـ ـ ـ ـ ــيني(الفرقــة األوىل  -ف ,)2حقوق
االنسان(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف)2

 ف ,)2سـ ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1سـ ــباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضـ ــي(الفرقةاألوىل  -ف ,)1مدخل واتريخ التبية الرايضـية(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسـابقات امليدان واملضـمار(()1الفرقة األوىل -

ف) 1
مترينـات(()1الفرقـة األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـ ـ ـ ـ ـ ــان(الفرقـة األوىل  -ف ,)2س ـ ـ ـ ـ ـبـاحـة(()1الفرقـة األوىل  -ف,)1

523

رؤى ابراهيم رجب النواجى

524

رمحه امحد امحد فؤاد الش ـ ـشـ ــتاوى أصــول التبية الرايضــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التش ـريح الوييفي للرايضــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة

فسـ ــيولوجيا الرايضـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضـ ــي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مدخل واتريخ التبية

الرايضية(الفرقة األوىل  -ف)1
الفقى

األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()1الفرقة األوىل -

ف ,)1فسيولوجيا الرايضة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مسابقات امليدان واملضمار(()1الفرقة
األوىل  -ف ,)1مصارعة(الفرقة األوىل  -ف)1

525

رمحــه طــارق عبــدالغىن مص ـ ـ ـ ـ ــطفى أصـول التبية الرايضـية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـريح الوييفي للرايضـيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2الكرة الطائرة(الفرقة
يونس

األوىل  -ف ,)2مترينـات(()1الفرقـة األوىل  -ف ,)1مجبـاز(()1الفرقـة األوىل  -ف ,)1س ـ ـ ـ ـ ـبـاحـة(()1الفرقـة األوىل -

ف ,)1س ـ ـ ـ ـ ــباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2كرة قدم(الفرقة األوىل  -ف ,)1مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف
االدارة الرايضـية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مسـابقات امليدان واملضـمار(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2مصـارعة(الفرقة األوىل

 ف) 1526

رمحه عزت حممد الرفاعى احلريرى

مجيع املواد

527

ران حمسن حممد على شتا

التشــريح الوييفي للرايضــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنســان(الفرقة األوىل -

528

روان اسالم حممد حسني ابوعيشه

ف ,)2س ــباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ــيولوجيا الرايض ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف,)2
مدخل يف التدريب الرايضي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسابقات امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف)1

أص ـ ـ ــول التبية الرايض ـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ـ ـ ــيولوجيا الرايض ـ ـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل -

ف ,)2مدخل يف التدريب الرايض ـ ـ ـ ـ ــي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مدخل واتريخ التبية الرايض ـ ـ ـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف,)1
مصارعة(الفرقة األوىل  -ف)1

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

اسم الطالب

اجللوس

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد التخلف
التشــريح الوييفي للرايضــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنســان(الفرقة األوىل -

529

روان حسني امحد حسن الدنف

530

روان حممد عبداحلميد على سالم

531

سـ ـ ـ ـ ــلمى السـ ـ ـ ـ ــيد عبدالقادر امحد التشــريح الوييفي للرايضــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2ســباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مبارزة(الفرقة األوىل  -ف,)2

ف ,)2مب ــارزة(الفرق ــة األوىل  -ف ,)2م ــدخ ــل يف االدارة الرايض ـ ـ ـ ـ ـي ــة(الفرق ــة األوىل  -ف ,)2م ــدخ ــل يف الت ــدريــب
الرايضي(الفرقة األوىل  -ف)1

أصـول التبية الرايضـية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـريح الوييفي للرايضـيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2الكرة الطائرة(الفرقة

األوىل  -ف ,)2مترينـات(()1الفرقـة األوىل  -ف ,)1مجبـاز(()1الفرقـة األوىل  -ف ,)1س ـ ـ ـ ـ ـبـاحـة(()1الفرقـة األوىل -

ف ,)1س ــباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ــيولوجيا الرايض ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف,)2
مدخل يف االدارة الرايضـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل واتريخ التبية الرايضـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسـ ـ ــابقات

امليدان واملض ــمار(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مس ــابقات امليدان واملض ــمار(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2مص ــارعة(الفرقة

األوىل  -ف)1
االعصر

مدخل يف التدريب الرايضي(الفرقة األوىل  -ف)1

532

سلمى عادل حممد مشس الدين

أصـ ــول التبية الرايضـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـ ـريح الوييفي للرايضـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة

533

مساح عبدهللا سعيد مغازى

534

سناء سعيد على صالح

535

س ـ ـ ـ ــهيله امساعيل فخرى رض ـ ـ ـ ــوان التش ـ ــريح الوييفي للرايض ـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مبارزة(الفرقة األوىل  -ف,)2

536

س ـ ـ ـ ـ ـهـيـلـ ـ ــه ايـهـ ـ ــاب عـبـ ـ ــدالـلـطـيـف التش ـ ـ ـ ــريح الوييفي للرايض ـ ـ ـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل -

األوىل  -ف ,)1فس ـ ـ ـ ـ ــيولوجيـا الرايضـ ـ ـ ـ ـ ــة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مبـارزة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مـدخـل يف التـدريـب
الرايضي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مدخل واتريخ التبية الرايضية(الفرقة األوىل  -ف)1
أصـ ــول التبية الرايضـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـ ـريح الوييفي للرايضـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة

األوىل  -ف ,)1س ـ ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1س ـ ــباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ـ ــيولوجيا الرايض ـ ــة(الفرقة
األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايض ـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب
الرايض ـ ـ ـ ـ ــي(الفرقــة األوىل  -ف ,)1مــدخــل واتريخ التبيــة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيــة(الفرقــة األوىل  -ف ,)1مس ـ ـ ـ ـ ـ ــابقــات امليــدان

واملضمار(()2الفرقة األوىل  -ف)2

أصـول التبية الرايضـية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـريح الوييفي للرايضـيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2الكرة الطائرة(الفرقة

األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـ ـ ـ ـ ــان(الفرقة األوىل

 -ف ,)2س ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1س ــباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ــيولوجيا الرايض ــة(الفرقة األوىل -

ف ,)2كرة قـدم(الفرقـة األوىل  -ف ,)1لغـة اجنليزيـة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مبـارزة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مـدخـل يف
االدارة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيـة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مـدخـل يف التويح الرايض ـ ـ ـ ـ ــي(الفرقـة األوىل  -ف ,)1مـدخـل واتريخ التبيـة

الرايض ـ ـ ـ ـ ـيـة(الفرقـة األوىل  -ف ,)1مس ـ ـ ـ ـ ــابقـات امليـدان واملض ـ ـ ـ ـ ـمـار(()1الفرقـة األوىل  -ف ,)1مس ـ ـ ـ ـ ــابقـات امليـدان

واملضمار(()2الفرقة األوىل  -ف)2
احلوتى

عبداملقصود

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

ف ,)1س ـ ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1س ـ ــباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ـ ــيولوجيا الرايض ـ ــة(الفرقة األوىل -
ف ,)2لغة اجنليزية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التويح الرايضـ ـ ـ ــي(الفرقة األوىل -
ف ,)1مدخل واتريخ التبية الرايضية(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسابقات امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف)1

537

شروق امحد مصطفى حممدعزام

التشـريح الوييفي للرايضـيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة

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

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

اسم الطالب

اجللوس
538

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد التخلف

شـ ـ ـ ـ ــروق حممد عبداحلميد حجازى أصـ ـ ـ ــول التبية الرايضـ ـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـ ـ ـ ـريح الوييفي للرايضـ ـ ـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2فسـ ـ ـ ــيولوجيا

العدوى

الرايض ـ ـ ـ ـ ـ ــة(الفرق ــة األوىل  -ف ,)2م ــدخ ــل يف الت ــدري ــب الرايض ـ ـ ـ ـ ــي(الفرق ــة األوىل  -ف ,)1م ــدخ ــل واتريخ التبي ــة

539

فرحه مسعد حسني امحد حممد

أص ـ ــول التبية الرايض ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف,)1

540

فريده نبيل شوقى ابومسلم ابراهيم أصـ ــول التبية الرايضـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـ ـريح الوييفي للرايضـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة

الرايضية(الفرقة األوىل  -ف)1

سـباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايضـية(الفرقة األوىل

 ف ,)2مدخل يف التدريب الرايض ـ ــي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مدخل واتريخ التبية الرايض ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف,)1مسابقات امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مصارعة(الفرقة األوىل  -ف)1

األوىل  -ف ,)1سـباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل -

ف ,)2مـدخـل يف االدارة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيـة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مـدخـل يف التـدريـب الرايض ـ ـ ـ ـ ــي(الفرقـة األوىل  -ف,)1
مسابقات امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف)1
أص ـ ــول التبية الرايض ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف,)1

541

كاترين يوسف نبيه يوسف

542

كرميان وليد حممد النجار

543

مرمي حس ـ ــام الدين حممد مص ـ ــطفى أص ـ ــول التبية الرايض ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف,)1

فسـ ـ ـ ــيولوجيا الرايضـ ـ ـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايضـ ـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب
الرايضي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مدخل واتريخ التبية الرايضية(الفرقة األوىل  -ف)1

حقوق االنس ـ ـ ــان(الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ـ ـ ــيولوجيا الرايض ـ ـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف,)2
مدخل يف االدارة الرايضـ ـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضـ ـ ـ ــي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسـ ـ ـ ــابقات

امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف)1
قميحه

سباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسيولوجيا الرايضة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف
التدريب الرايضـ ــي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسـ ــابقات امليدان واملضـ ــمار(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مسـ ــابقات امليدان

واملضمار(()2الفرقة األوىل  -ف)2
544

منار حممد حممد رشاد حممد

545

منه هللا مصطفى عبداملوىل فتيح

546

مياده حممد على احلجار

547

ميار عماد الدين سيد عبدالعليم

548

ميار هشام ابراهيم امحد التكى

أصـ ــول التبية الرايضـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـ ـريح الوييفي للرايضـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة
األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة
األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضي(الفرقة األوىل  -ف)1

أصــول التبية الرايضــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التش ـريح الوييفي للرايضــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2ســباحة(()1الفرقة

األوىل  -ف ,)1فس ـ ـ ـ ـ ــيولوجيـا الرايض ـ ـ ـ ـ ــة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مبـارزة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مـدخـل واتريخ التبيـة
الرايض ـ ـ ـ ـ ـيـة(الفرقـة األوىل  -ف ,)1مس ـ ـ ـ ـ ــابقـات امليـدان واملض ـ ـ ـ ـ ـمـار(()1الفرقـة األوىل  -ف ,)1مس ـ ـ ـ ـ ــابقـات امليـدان

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

أصـول التبية الرايضـية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضـي(الفرقة األوىل
 ف) 1أص ـ ــول التبية الرايض ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1س ـ ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف,)1

فســيولوجيا الرايضــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضــي(الفرقة األوىل -
ف ,)1مدخل يف التويح الرايضي(الفرقة األوىل  -ف)1

أصـول التبية الرايضـية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـريح الوييفي للرايضـيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2الكرة الطائرة(الفرقة

األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـ ـ ـ ـ ــان(الفرقة األوىل
المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

رقم

اجللوس

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد التخلف

اسم الطالب

 -ف ,)2س ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1س ــباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ــيولوجيا الرايض ــة(الفرقة األوىل -

ف ,)2لغة اجنليزية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايض ـ ـ ـ ــية(الفرقة األوىل -

ف ,)2مدخل يف التدريب الرايض ـ ــي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مس ـ ــابقات امليدان واملض ـ ــمار(()1الفرقة األوىل  -ف,)1

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

549

اننسى عوض رايض ابراهيم حيى

550

نبيله حسن مرسى على القصراوى

551

ندى السيد رشاد السيد عماره

552

ندى شبل مجال عبدهللا

553

نرفاان حممد جالل مصطفى حممد

554

نورهان نبيل حممد الوكيل

أصـ ــول التبية الرايضـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـ ـريح الوييفي للرايضـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة

األوىل  -ف ,)1سـباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل -

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

أصـول التبية الرايضـية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـريح الوييفي للرايضـيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2الكرة الطائرة(الفرقة

األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـ ـ ـ ـ ــان(الفرقة األوىل

 -ف ,)2س ــباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ــيولوجيا الرايض ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2لغة اجنليزية(الفرقة األوىل -

ف ,)2مب ــارزة(الفرق ــة األوىل  -ف ,)2م ــدخ ــل يف االدارة الرايض ـ ـ ـ ـ ـي ــة(الفرق ــة األوىل  -ف ,)2م ــدخ ــل يف التويح
الرايضي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسابقات امليدان واملضمار(()2الفرقة األوىل  -ف)2

أص ــول التبية الرايض ــية (الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف,)1
حقوق االنس ـ ـ ـ ـ ــان(الفرقـة األوىل  -ف ,)2س ـ ـ ـ ـ ـبـاحـة(()1الفرقـة األوىل  -ف ,)1س ـ ـ ـ ـ ـبـاحـة(()2الفرقـة األوىل  -ف,)2

فسـ ـ ـ ــيولوجيا الرايضـ ـ ـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايضـ ـ ـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب
الرايض ـ ـ ـ ـ ــي(الفرقــة األوىل  -ف ,)1مــدخــل واتريخ التبيــة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيــة(الفرقــة األوىل  -ف ,)1مس ـ ـ ـ ـ ـ ــابقــات امليــدان

واملضمار(()2الفرقة األوىل  -ف)2

أصـول التبية الرايضـية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـريح الوييفي للرايضـيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2الكرة الطائرة(الفرقة

األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـ ـ ـ ـ ــان(الفرقة األوىل

 -ف ,)2س ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1س ــباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ــيولوجيا الرايض ــة(الفرقة األوىل -

ف ,)2كرة قـدم(الفرقـة األوىل  -ف ,)1لغـة اجنليزيـة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مبـارزة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مـدخـل علم

النفس الرايض ـ ـ ـ ـ ــي(الفرقـة األوىل  -ف ,)1مـدخـل يف االدارة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيــة(الفرقـة األوىل  -ف ,)2مـدخـل يف التــدريـب

الرايض ـ ـ ـ ـ ــي(الفرق ــة األوىل  -ف ,)1م ــدخ ــل يف التويح الرايض ـ ـ ـ ـ ــي(الفرق ــة األوىل  -ف ,)1م ــدخ ــل واتريخ التبي ــة

الرايض ـ ـ ـ ـ ـيـة(الفرقـة األوىل  -ف ,)1مس ـ ـ ـ ـ ــابقـات امليـدان واملض ـ ـ ـ ـ ـمـار(()1الفرقـة األوىل  -ف ,)1مس ـ ـ ـ ـ ــابقـات امليـدان

واملضمار(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2مصارعة(الفرقة األوىل  -ف ,)1مالكمة(الفرقة األوىل  -ف)2
أصــول التبية الرايضــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التش ـريح الوييفي للرايضــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة

األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1حقوق االنس ــان(الفرقة األوىل  -ف ,)2فس ــيولوجيا الرايض ــة(الفرقة
األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايضية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل واتريخ التبية
الرايض ـ ـ ـ ـ ـيـة(الفرقـة األوىل  -ف ,)1مس ـ ـ ـ ـ ــابقـات امليـدان واملض ـ ـ ـ ـ ـمـار(()1الفرقـة األوىل  -ف ,)1مس ـ ـ ـ ـ ــابقـات امليـدان

واملضمار(()2الفرقة األوىل  -ف)2

التشــريح الوييفي للرايضــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2الكرة الطائرة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل -

ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1سـ ـ ـ ــباحة(()2الفرقة األوىل  -ف ,)2فسـ ـ ـ ــيولوجيا الرايضـ ـ ـ ــة(الفرقة األوىل -

ف ,)2مبــارزة(الفرقــة األوىل  -ف ,)2مــدخــل يف االدارة الرايض ـ ـ ـ ـ ـيــة(الفرقــة األوىل  -ف ,)2مس ـ ـ ـ ـ ـ ــابقــات امليــدان
واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مسابقات امليدان واملضمار(()2الفرقة األوىل  -ف)2

المختص
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مدير شئون التعليم والطالب
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اسم الطالب

اجللوس

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد التخلف
أصـ ــول التبية الرايضـ ــية(الفرقة األوىل  -ف ,)2التشـ ـريح الوييفي للرايضـ ــيني(الفرقة األوىل  -ف ,)2مجباز(()1الفرقة

555

هاجر امين عبدالسميع شلىب

556

هايدى خالد عبدالعزيز قادوس

حقوق االنس ـ ـ ـ ــان(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايض ـ ـ ـ ــي(الفرقة األوىل -

557

هايدى هشام حممود حفناوى

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

558

هبـه حممـد فخرى عبـداحلميـد حممـد مترين ــات(()1الفرق ــة األوىل  -ف ,)1مجب ــاز(()1الفرق ــة األوىل  -ف ,)1حقوق االنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان(الفرق ــة األوىل  -ف,)2

األوىل  -ف ,)1حقوق االنسـان(الفرقة األوىل  -ف ,)2سـباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـيولوجيا الرايضـة(الفرقة

األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف االدارة الرايضية(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل واتريخ التبية
الرايضية(الفرقة األوىل  -ف)1

559

السي

ف ,)1مدخل واتريخ التبية الرايضية(الفرقة األوىل  -ف)1

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

هـدى امحـد غـازى امحـد ش ـ ـ ـ ـ ـهـاب مترينــات (()1الفرقــة األوىل  -ف ,)1مجبــاز(()1الفرقــة األوىل  -ف ,)1حقوق االنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان(الفرقــة األوىل  -ف,)2

الدين

سـ ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسـ ــيولوجيا الرايضـ ــة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل

560

هناء حممد حممود طه

مترينات (()1الفرقة األوىل  -ف ,)1س ـ ــباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فس ـ ــيولوجيا الرايض ـ ــة(الفرقة األوىل  -ف,)2

561

هند ابراهيم السعيد ابوزيد

واتريخ التبية الرايضية(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسابقات امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف)1

مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف التدريب الرايضي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مدخل واتريخ التبية الرايضية(الفرقة

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

أص ــول التبية الرايض ــية (الفرقة األوىل  -ف ,)2مترينات(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1مجباز(()1الفرقة األوىل  -ف,)1

سباحة(()1الفرقة األوىل  -ف ,)1فسيولوجيا الرايضة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مبارزة(الفرقة األوىل  -ف ,)2مدخل يف
التدريب الرايضي(الفرقة األوىل  -ف ,)1مسابقات امليدان واملضمار(()1الفرقة األوىل  -ف)1

المختص

المراجع

مدير شئون التعليم والطالب

