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خلف تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــواد ال  اسم الطالب  
رقم  

 اجللوس 
()الفرقة  1(, مترينات)2ف  -(, التشـريح الوييفي للرايضـيني)الفرقة األوىل  2ف -)الفرقة األوىل  أصـول التبية الرايضـية

ــان)الفرقة األوىل 1ف -األوىل  ــباحة)(, 2ف -(, حقوق االنسـ ــباحة)1ف  -()الفرقة األوىل  1سـ ()الفرقة األوىل 2(, سـ
(, مدخل يف االدارة الرايضــية)الفرقة  2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -(, فســيولوجيا الرايضــة)الفرقة األوىل 2ف -

ــي)الفرقة األوىل 2ف -األوىل  ــية)الفرقة األ1ف -(, مدخل يف التدريب الرايضـــــ   -وىل  (, مدخل واتريخ التبية الرايضـــــ
 (1ف -()الفرقة األوىل 1(, مسابقات امليدان واملضمار)1ف

بـــــدوى  ابراهيم  ابراهيم  ابتســـــــــــــــام 
 القلف

492 

ــريح الوييفي   ــيني التشـــــ   -()الفرقة األوىل  1(, مجباز)1ف -()الفرقة األوىل 1(, مترينات)2ف -الفرقة األوىل )للرايضـــــ
ــباحة)1ف ــباحة)(, 1ف  -()الفرقة األوىل  1(, ســـ ــة)الفرقة األوىل  2ف -()الفرقة األوىل 2ســـ ــيولوجيا الرايضـــ   -(, فســـ
ــابقــات امليــدان  1ف  -(, مــدخــل يف التــدريــب الرايضـــــــــــي)الفرقــة األوىل  2ف  -(, مبــارزة)الفرقــة األوىل  2ف (, مســــــــــ

 (1ف -()الفرقة األوىل 1واملضمار)

 493 اسراء امين زكى شعبان

(, حقوق االنسـان)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مترينات)2ف -الفرقة األوىل )للرايضـيني التشـريح الوييفي  
ــباحة)2ف - ــة)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, ســـــــ ــيولوجيا الرايضـــــــ   -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -(, فســـــــ
 (1ف -ية الرايضية)الفرقة األوىل (, مدخل واتريخ التب1ف -(, مدخل يف التدريب الرايضي)الفرقة األوىل 2ف

 494 اسراء رمضان عبدالغىن الشناوى

()الفرقة  1(, مترينات)2ف  -(, التشــريح الوييفي للرايضــيني)الفرقة األوىل  2ف  -أصــول التبية الرايضــية)الفرقة األوىل  
  -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -(, فسـيولوجيا الرايضـة)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, سـباحة)1ف -األوىل 

 (1ف -()الفرقة األوىل 1(, مسابقات امليدان واملضمار)2ف -(, مدخل يف االدارة الرايضية)الفرقة األوىل 2ف

 495 اسراء حممد كمال امني اجليزاوى

  -ة األوىل  (, مبارزة)الفرق2ف -(, فســـــــيولوجيا الرايضـــــــة)الفرقة األوىل 2ف -أصـــــــول التبية الرايضـــــــية)الفرقة األوىل  
 (1ف -(, مدخل يف التدريب الرايضي)الفرقة األوىل 2ف -(, مدخل يف االدارة الرايضية)الفرقة األوىل 2ف

 496 اسراء حممد حممد ابوزيد فرج 

()الفرقة  1مترينات)(, 2ف  -(, التشــريح الوييفي للرايضــيني)الفرقة األوىل  2ف  -أصــول التبية الرايضــية)الفرقة األوىل  
  -()الفرقة األوىل  1(, سـباحة)2ف -(, حقوق االنسـان)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -األوىل 

(, مدخل يف االدارة الرايضــــــية)الفرقة  2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -(, فســــــيولوجيا الرايضــــــة)الفرقة األوىل 1ف
ــي)الفرقة األوىل (, مدخل يف التدريب ا2ف -األوىل  ــية)الفرقة األوىل  1ف -لرايضـــــ   -(, مدخل واتريخ التبية الرايضـــــ

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

 497 اسراء يوسف دايب دايب

(, حقوق 2ف  -(, التشـــــــــــريح الوييفي للرايضـــــــــــيني)الفرقــة األوىل  2ف  -أصـــــــــــول التبيــة الرايضـــــــــــيــة)الفرقــة األوىل  
(, مدخل 2ف  -(, فسـيولوجيا الرايضـة)الفرقة األوىل  1ف -()الفرقة األوىل 1(, سـباحة)2ف  -)الفرقة األوىل  االنسـان

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

 498 االء حسىن عبدالقادر الطراوى

()الفرقة  1(, مجباز)2ف -(, التشــــريح الوييفي للرايضــــيني)الفرقة األوىل 2ف -الرايضــــية)الفرقة األوىل أصــــول التبية  
ــان)الفرقة األوىل 1ف -األوىل  ــباحة)2ف -(, حقوق االنسـ ــباحة)1ف  -()الفرقة األوىل  1(, سـ ()الفرقة األوىل 2(, سـ

ــة)الفرـقة األوىل  2ف  -   -(, مـبارزة)الفرـقة األوىل 2ف  -رـقة األوىل  (, لغـة اجنليزـية)الف2ف  -(, فســـــــــــيولوجـيا الرايضـــــــــ
ــية)الفرقة األوىل 2ف (, مدخل 1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضـــي)الفرقة األوىل  2ف -(, مدخل يف االدارة الرايضـ

(, مصــارعة)الفرقة  1ف -()الفرقة األوىل 1(, مســابقات امليدان واملضــمار)1ف  -واتريخ التبية الرايضــية)الفرقة األوىل  
 (1ف - األوىل

  

 499 االء جمدى عبدالعزيز امحد مسعود



     مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

خلف تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــواد ال رقم   اسم الطالب  
 اجللوس 

  -()الفرـقة األوىل 1(, متريـنات)2ف  -(, الكرة الطـائرة)الفرـقة األوىل  2ف  -أصـــــــــــول التبـية الرايضــــــــــــية)الفرـقة األوىل 
(, 1ف -()الفرقة األوىل 1(, ســـــباحة)2ف -(, حقوق االنســـــان)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف

 (2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -يا الرايضة)الفرقة األوىل فسيولوج

 500 الشيماء على عرفه السيد ابوالعنني 

()الفرقة  1(, مترينات)2ف  -(, التشــريح الوييفي للرايضــيني)الفرقة األوىل  2ف  -أصــول التبية الرايضــية)الفرقة األوىل  
  -()الفرقة األوىل  1(, سـباحة)2ف -حقوق االنسـان)الفرقة األوىل (, 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -األوىل 

(, مدخل يف االدارة الرايضــــــية)الفرقة  2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -(, فســــــيولوجيا الرايضــــــة)الفرقة األوىل 1ف
ــي)الفرقة األوىل 2ف -األوىل  ــية)الفرق1ف -(, مدخل يف التدريب الرايضـــــ   -ة األوىل  (, مدخل واتريخ التبية الرايضـــــ

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

امـال عبـدالوارحم حممـد عبـدالوارحم  
 حمم

501 

(, 2ف -(, فسـيولوجيا الرايضـة)الفرقة األوىل 1ف -رقة األوىل ()الف1(, سـباحة)2ف -حقوق االنسـان)الفرقة األوىل 
 (1ف -(, مدخل يف التويح الرايضي)الفرقة األوىل 1ف -مدخل يف التدريب الرايضي)الفرقة األوىل 

عبـــــداحلميـــــد   توفيق  عـــــادل  امنيـــــه 
 الغنيم

502 

()الفرقة  1(, مترينات)2ف  -الفرقة األوىل  (, التشــريح الوييفي للرايضــيني)2ف  -أصــول التبية الرايضــية)الفرقة األوىل  
  -()الفرقة األوىل  1(, سـباحة)2ف -(, حقوق االنسـان)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -األوىل 

ــباحة)1ف ــة)الفرقة األوىل 2ف  -()الفرقة األوىل  2(, ســــ ــيولوجيا الرايضــــ   -(, لغة اجنليزية)الفرقة األوىل  2ف -(, فســــ
(, مــدخــل واتريخ التبيــة  1ف  -(, مــدخــل يف التــدريــب الرايضـــــــــــي)الفرقــة األوىل  2ف  -)الفرقــة األوىل  (, مبــارزة2ف

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

 503 امنيه عبده سيد امحد حممد عبده

(, حقوق 2ف  -التشـــــــــــريح الوييفي للرايضـــــــــــيني)الفرقــة األوىل  (,  2ف  -أصـــــــــــول التبيــة الرايضـــــــــــيــة)الفرقــة األوىل  
(, 2ف -(, لغة اجنليزية)الفرقة األوىل 2ف -(, فســــــــــيولوجيا الرايضــــــــــة)الفرقة األوىل 2ف -االنســــــــــان)الفرقة األوىل 

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

امنيــه فتحى عبــداجلواد عبــدالرؤف  
 زاي

504 

  -(, حقوق االنســـــــــان)الفرقة األوىل  1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)2ف  -أصـــــــــول التبية الرايضـــــــــية)الفرقة األوىل  
  -(, مدخل يف التدريب الرايضـــي)الفرقة األوىل  2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 1ف  -()الفرقة األوىل  1(, ســـباحة)2ف
 (2ف -األوىل ()الفرقة 2(, مسابقات امليدان واملضمار)1ف

 505 امريه عصام زايده حيى

()الفرقة  1(, مجباز)2ف -(, التشــــريح الوييفي للرايضــــيني)الفرقة األوىل 2ف -أصــــول التبية الرايضــــية)الفرقة األوىل 
ــان)الفرقة األوىل 1ف -األوىل  ــباحة)2ف -(, حقوق االنسـ ــباحة)1ف  -()الفرقة األوىل  1(, سـ ()الفرقة األوىل 2(, سـ

(, مــدخــل يف التويح  2ف  -(, مــدخــل يف االدارة الرايضـــــــــــيــة)الفرقــة األوىل  2ف  -(, مبــارزة)الفرقــة األوىل  2ف  -
 (1ف -()الفرقة األوىل 1(, مسابقات امليدان واملضمار)1ف -الرايضي)الفرقة األوىل 

 506 امريه فتيح امحد ابراهيم النحال

()الفرقة  1(, مجباز)2ف -شــــريح الوييفي للرايضــــيني)الفرقة األوىل (, الت2ف -أصــــول التبية الرايضــــية)الفرقة األوىل 
(, فسـيولوجيا الرايضـة)الفرقة  1ف -()الفرقة األوىل 1(, سـباحة)2ف -(, حقوق االنسـان)الفرقة األوىل 1ف -األوىل 
 (1ف -(, مدخل يف التدريب الرايضي)الفرقة األوىل 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -األوىل 

 507 مد حممد يوسف سراج امريه حم

()الفرقة  1(, مترينات)2ف  -(, التشــريح الوييفي للرايضــيني)الفرقة األوىل  2ف  -أصــول التبية الرايضــية)الفرقة األوىل  
(, فســـيولوجيا الرايضـــة)الفرقة  2ف -(, حقوق االنســـان)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -األوىل 
(, مدخل يف االدارة الرايضـــــــــية)الفرقة  2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -جنليزية)الفرقة األوىل  (, لغة ا2ف -األوىل 
  -()الفرقة األوىل  1(, مســـابقات امليدان واملضـــمار)1ف -(, مدخل يف التدريب الرايضـــي)الفرقة األوىل 2ف -األوىل 

  (1ف

 508 امريه مصطفى حممد غيط



     مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

خلف تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــواد ال رقم   اسم الطالب  
 اجللوس 

(, الكرة الطائرة)الفرقة  2ف -(, التشـريح الوييفي للرايضـيني)الفرقة األوىل 2ف -أصـول التبية الرايضـية)الفرقة األوىل 
  -()الفرقة األوىل  2(, سـباحة)2ف -(, حقوق االنسـان)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)2ف -األوىل 

(, 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -, لغة اجنليزية)الفرقة األوىل (2ف  -(, فســــيولوجيا الرايضــــة)الفرقة األوىل  2ف
ــية)الفرقة األوىل   (, مدخل واتريخ 1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضــــي)الفرقة األوىل  2ف -مدخل يف االدارة الرايضــ

ــية)الفرقة األوىل  ــمار)1ف -التبية الرايضــــ ــ1ف -()الفرقة األوىل 1(, مســــــابقات امليدان واملضــــ ابقات امليدان  (, مســــ
 (2ف -()الفرقة األوىل 2واملضمار)

امريه معتز عبــــداللطيف يوســـــــــــف 
 عابدين

509 

ــات) ــة األوىل  1مترينــ ــاز)1ف  -()الفرقــ ــة األوىل  1(, مجبــ ــة)1ف  -()الفرقــ ــاحــ ســـــــــــبــ ــة األوىل  1(,  (, 1ف  -()الفرقــ
(, مسابقات  2ف -فرقة األوىل  (, مبارزة)ال2ف -(, فسيولوجيا الرايضة)الفرقة األوىل  2ف -()الفرقة األوىل  2سباحة)

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

 510 اهداء عبدالرحيم امحد السوداين

(, حقوق 2ف  -(, التشـــــــــــريح الوييفي للرايضـــــــــــيني)الفرقــة األوىل  2ف  -أصـــــــــــول التبيــة الرايضـــــــــــيــة)الفرقــة األوىل  
(, مدخل 2ف  -(, فسـيولوجيا الرايضـة)الفرقة األوىل  1ف -()الفرقة األوىل 1سـباحة)(, 2ف  -االنسـان)الفرقة األوىل  

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

 511 اميان حممد حامد خليل

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

 512 ايه جالل يونس الشاعر

()الفرقة  1, مترينات)(2ف  -(, التشــريح الوييفي للرايضــيني)الفرقة األوىل  2ف  -أصــول التبية الرايضــية)الفرقة األوىل  
ــباحة)1ف -األوىل  ــة)الفرقة األوىل 1ف  -()الفرقة األوىل  1(, ســــ ــيولوجيا الرايضــــ (, لغة اجنليزية)الفرقة  2ف -(, فســــ
(, مـدخـل واتريخ 1ف  -(, مـدخـل يف الـتدرـيب الرايضـــــــــــي)الفرقـة األوىل  2ف  -(, مـبارزة)الفرقـة األوىل  2ف  -األوىل  

ــية)الفرقة األوىل  ــمار)1ف -التبية الرايضــــ (, مســــــابقات امليدان  1ف -()الفرقة األوىل 1(, مســــــابقات امليدان واملضــــ
 (2ف -()الفرقة األوىل 2واملضمار)

 513 ايه حافظ حممد حافظ شندى

(, مبارزة)الفرقة  1ف -()الفرقة األوىل 1(, ســباحة)1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -()الفرقة األوىل 1مترينات)
 (2ف -األوىل 

 514 ايه عبدهللا حممد عبدالاله مصطفى

(, حقوق 2ف  -(, التشـــــــــــريح الوييفي للرايضـــــــــــيني)الفرقــة األوىل  2ف  -أصـــــــــــول التبيــة الرايضـــــــــــيــة)الفرقــة األوىل  
ــة)الفرقة األوىل 2ف -االنســـان)الفرقة األوىل  ــيولوجيا الرايضـ (, مدخل يف 2ف  -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -(, فسـ

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

 515 بدور حممد شحاته حممد مسعد

()الفرقة  1(, مجباز)2ف -(, التشــــريح الوييفي للرايضــــيني)الفرقة األوىل 2ف -أصــــول التبية الرايضــــية)الفرقة األوىل 
(, فسـيولوجيا الرايضـة)الفرقة  1ف -()الفرقة األوىل 1(, سـباحة)2ف -االنسـان)الفرقة األوىل (, حقوق 1ف -األوىل 
(, مدخل واتريخ التبية  2ف -(, مدخل يف االدارة الرايضية)الفرقة األوىل 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -األوىل 

 (1ف -األوىل  ()الفرقة1(, مسابقات امليدان واملضمار)1ف -الرايضية)الفرقة األوىل 

 516 بسنت حممد طلعت كامل

  -(, حقوق االنســـــــــان)الفرقة األوىل  1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)2ف  -أصـــــــــول التبية الرايضـــــــــية)الفرقة األوىل  
  -(, مدخل يف التدريب الرايضـــي)الفرقة األوىل  2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 1ف  -()الفرقة األوىل  1(, ســـباحة)2ف
 (1ف -()الفرقة األوىل 1(, مسابقات امليدان واملضمار)1ف -مدخل واتريخ التبية الرايضية)الفرقة األوىل (, 1ف

بســــنت مصــــطفى حممد عبدالرمحن  
 خليفه ا

517 

()الفرقة  1(, مجباز)2ف -(, التشــــريح الوييفي للرايضــــيني)الفرقة األوىل 2ف -أصــــول التبية الرايضــــية)الفرقة األوىل 
(, فسـيولوجيا الرايضـة)الفرقة  1ف -()الفرقة األوىل 1(, سـباحة)2ف -(, حقوق االنسـان)الفرقة األوىل 1ف -األوىل 
 (1ف -()الفرقة األوىل 1(, مسابقات امليدان واملضمار)2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -األوىل 

  

ــعيد   تقى حممد عبدالرشـــــــــــيد الســــــــ
 ابواملعاطى

518 
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(, حقوق 2ف  -(, التشـــــــــــريح الوييفي للرايضـــــــــــيني)الفرقــة األوىل  2ف  -ألوىل  أصـــــــــــول التبيــة الرايضـــــــــــيــة)الفرقــة ا
(, 2ف -(, فســــــــيولوجيا الرايضــــــــة)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, ســــــــباحة)2ف -االنســــــــان)الفرقة األوىل 

ايضـــــــي)الفرقة  (, مدخل يف التدريب الر 2ف -(, مدخل يف االدارة الرايضـــــــية)الفرقة األوىل 2ف  -مبارزة)الفرقة األوىل  
 (1ف -()الفرقة األوىل 1(, مسابقات امليدان واملضمار)1ف -األوىل 

 519 جنا عبدالناصر كمال احلصرى

()الفرقة  1(, مجباز)2ف -(, التشــــريح الوييفي للرايضــــيني)الفرقة األوىل 2ف -أصــــول التبية الرايضــــية)الفرقة األوىل 
(, فسـيولوجيا الرايضـة)الفرقة  1ف -()الفرقة األوىل 1(, سـباحة)2ف -االنسـان)الفرقة األوىل (, حقوق 1ف -األوىل 
ــية)الفرقة األوىل 2ف  -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -األوىل  ــابقات امليدان  2ف -(, مدخل يف االدارة الرايضــــ (, مســــ

 (2ف -()الفرقة األوىل 2واملضمار)

 520 حبيبه على صربى عبداحلميد

(, حقوق 2ف  -(, التشـــــــــــريح الوييفي للرايضـــــــــــيني)الفرقــة األوىل  2ف  -التبيــة الرايضـــــــــــيــة)الفرقــة األوىل    أصـــــــــــول
 (2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -االنسان)الفرقة األوىل 

 521 دنيا عبدالعزيز عبدالعزيز ابوالعني

(, حقوق االنســـان)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1مترينات)(, 2ف -التشـــريح الوييفي للرايضـــيني)الفرقة األوىل 
ــباحة)2ف - ــباحة)1ف -()الفرقة األوىل 1(, ســ (, مدخل يف التدريب الرايضــــي)الفرقة  2ف -()الفرقة األوىل 2(, ســ

  -األوىل  ()الفرقة  1(, مسـابقات امليدان واملضـمار)1ف -(, مدخل واتريخ التبية الرايضـية)الفرقة األوىل 1ف -األوىل 
 (1ف

 522 دنيا وليد انور صابر حممد اجلمسى 

(, 1ف  -()الفرقـة األوىل  1(, ســـــــــــبـاحـة)2ف  -(, حقوق االنســــــــــــان)الفرقـة األوىل  1ف  -()الفرقـة األوىل  1مترينـات)
(, مدخل واتريخ التبية  1ف -(, مدخل يف التدريب الرايضــــي)الفرقة األوىل 2ف  -فســــيولوجيا الرايضــــة)الفرقة األوىل  

 (1ف -ضية)الفرقة األوىل الراي

 523 رؤى ابراهيم رجب النواجى

()الفرقة  1(, مترينات)2ف  -(, التشــريح الوييفي للرايضــيني)الفرقة األوىل  2ف  -أصــول التبية الرايضــية)الفرقة األوىل  
  -()الفرقة األوىل  1سـباحة)(, 2ف -(, حقوق االنسـان)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -األوىل 

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

ــتاوى   رمحه امحد امحد فؤاد الشــــشــ
 الفقى

524 

(, الكرة الطائرة)الفرقة  2ف -(, التشـريح الوييفي للرايضـيني)الفرقة األوىل 2ف -الرايضـية)الفرقة األوىل أصـول التبية  
  -()الفرـقة األوىل 1(, ســــــــــــباحـة)1ف  -()الفرـقة األوىل  1(, مجـباز)1ف  -()الفرـقة األوىل  1(, متريـنات)2ف  -األوىل  

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

 (1ف -

رمحــه طــارق عبــدالغىن مصـــــــــــطفى 
 يونس

525 

 526 رمحه عزت حممد الرفاعى احلريرى  مجيع املواد 

  -(, حقوق االنســان)الفرقة األوىل  1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)2ف -ييفي للرايضــيني)الفرقة األوىل التشــريح الو 
ــباحة)2ف ــة)الفرقة األوىل 2ف -()الفرقة األوىل 2(, سـ ــيولوجيا الرايضـ (, 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -(, فسـ

 (1ف -()الفرقة األوىل 1ن واملضمار)(, مسابقات امليدا1ف -مدخل يف التدريب الرايضي)الفرقة األوىل 

 527 ران حمسن حممد على شتا

  -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -(, فســـــــيولوجيا الرايضـــــــة)الفرقة األوىل 2ف -أصـــــــول التبية الرايضـــــــية)الفرقة األوىل  
(, 1ف -الرايضـــــــــــية)الفرقة األوىل (, مدخل واتريخ التبية  1ف -(, مدخل يف التدريب الرايضـــــــــــي)الفرقة األوىل 2ف

  (1ف -مصارعة)الفرقة األوىل 

 528 روان اسالم حممد حسني ابوعيشه
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  -(, حقوق االنســان)الفرقة األوىل  1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)2ف -التشــريح الوييفي للرايضــيني)الفرقة األوىل 
التـــدريــب  2ف  -)الفرقـــة األوىل  (, مـــدخـــل يف االدارة الرايضـــــــــــيـــة2ف  -(, مبـــارزة)الفرقـــة األوىل  2ف (, مـــدخـــل يف 

 (1ف -الرايضي)الفرقة األوىل 

 529 روان حسني امحد حسن الدنف

(, الكرة الطائرة)الفرقة  2ف -(, التشـريح الوييفي للرايضـيني)الفرقة األوىل 2ف -أصـول التبية الرايضـية)الفرقة األوىل 
  -()الفرـقة األوىل 1(, ســــــــــــباحـة)1ف  -()الفرـقة األوىل  1(, مجـباز)1ف  -()الفرـقة األوىل  1(, متريـنات)2ف  -األوىل  

ــباحة)1ف ــيولوجيا2ف -()الفرقة األوىل 2(, سـ ــة)الفرقة األوىل   (, فسـ (, 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -الرايضـ
ــابقات  1ف -(, مدخل واتريخ التبية الرايضــــــية)الفرقة األوىل 2ف -مدخل يف االدارة الرايضــــــية)الفرقة األوىل  (, مســــ

ــمار) ــمار)1ف -()الفرقة األوىل 1امليدان واملضـ ــابقات امليدان واملضـ ــار 2ف -()الفرقة األوىل 2(, مسـ عة)الفرقة  (, مصـ
 (1ف -األوىل 

 530 روان حممد عبداحلميد على سالم

(, 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, ســباحة)2ف  -التشــريح الوييفي للرايضــيني)الفرقة األوىل  
 (1ف -مدخل يف التدريب الرايضي)الفرقة األوىل 

ســــــــــلمى الســــــــــيد عبدالقادر امحد  
 االعصر

531 

()الفرقة  1(, مجباز)2ف -(, التشــــريح الوييفي للرايضــــيني)الفرقة األوىل 2ف -التبية الرايضــــية)الفرقة األوىل أصــــول 
(, مـدخـل يف التـدريـب  2ف  -(, مبـارزة)الفرقـة األوىل  2ف  -(, فســـــــــــيولوجيـا الرايضــــــــــــة)الفرقـة األوىل  1ف  -األوىل  

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

 532 سلمى عادل حممد مشس الدين

()الفرقة  1(, مجباز)2ف -(, التشــــريح الوييفي للرايضــــيني)الفرقة األوىل 2ف -أصــــول التبية الرايضــــية)الفرقة األوىل 
ــباحة)1ف -األوىل  ــباحة)1ف  -()الفرقة األوىل  1(, ســـ ــيولوجيا  2ف -()الفرقة األوىل 2(, ســـ ــة)الفرقة  (, فســـ الرايضـــ
(, مدخل يف التدريب  2ف -(, مدخل يف االدارة الرايضـــــــية)الفرقة األوىل 2ف  -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -األوىل 

ــة)الفرقــة األوىل  1ف  -الرايضـــــــــــي)الفرقــة األوىل   ــة الرايضـــــــــــي (, مســـــــــــــابقــات امليــدان  1ف  -(, مــدخــل واتريخ التبي
 (2ف -()الفرقة األوىل 2واملضمار)

 533  سعيد مغازىمساح عبدهللا

(, الكرة الطائرة)الفرقة  2ف -(, التشـريح الوييفي للرايضـيني)الفرقة األوىل 2ف -أصـول التبية الرايضـية)الفرقة األوىل 
(, حقوق االنســــــــــان)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -()الفرقة األوىل 1(, مترينات)2ف -األوىل 

  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة)الفرقة األوىل  2ف -()الفرقة األوىل 2(, ســـباحة)1ف -ة األوىل ()الفرق1(, ســـباحة)2ف -
(, مـدخـل يف 2ف  -(, مبـارزة)الفرقـة األوىل  2ف  -(, لغـة اجنليزـية)الفرقـة األوىل  1ف  -(, كرة قـدم)الفرقـة األوىل  2ف

(, مـدخـل واتريخ التبـية  1ف  -وىل (, مـدخـل يف التويح الرايضـــــــــــي)الفرـقة األ2ف  -االدارة الرايضــــــــــــية)الفرـقة األوىل  
ــابقـات امليـدان واملضـــــــــــمـار)1ف  -الرايضــــــــــــية)الفرـقة األوىل   ــابقـات امليـدان  1ف  -()الفرـقة األوىل  1(, مســـــــــ (, مســـــــــ

 (2ف -()الفرقة األوىل 2واملضمار)

 534 سناء سعيد على صالح 

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

ــوان  ــهيله امساعيل فخرى رضـــــــ ســـــــ
 احلوتى

535 

  -()الفرقة األوىل  1مجباز)(, 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مترينات)2ف -التشـــــــــريح الوييفي للرايضـــــــــيني)الفرقة األوىل 
ــباحة)1ف ــباحة)1ف  -()الفرقة األوىل  1(, ســـ ــة)الفرقة األوىل  2ف -()الفرقة األوىل 2(, ســـ ــيولوجيا الرايضـــ   -(, فســـ
  -(, مدخل يف التويح الرايضــــــــي)الفرقة األوىل  2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف  -(, لغة اجنليزية)الفرقة األوىل 2ف
 (1ف -()الفرقة األوىل 1(, مسابقات امليدان واملضمار)1ف -الرايضية)الفرقة األوىل (, مدخل واتريخ التبية 1ف

عـبــــــداـلـلطــيف   اـيهــــــاب  ســـــــــــهــيلــــــه 
 عبداملقصود

536 

(, فسـيولوجيا الرايضـة)الفرقة  2ف -(, حقوق االنسـان)الفرقة األوىل 2ف  -التشـريح الوييفي للرايضـيني)الفرقة األوىل  
 (1ف -(, مدخل واتريخ التبية الرايضية)الفرقة األوىل 2ف -ىل (, مبارزة)الفرقة األو 2ف -األوىل 

  

 537 شروق امحد مصطفى حممدعزام
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خلف تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــواد ال رقم   اسم الطالب  
 اجللوس 

(, فســــــــيولوجيا  2ف -(, التشــــــــريح الوييفي للرايضــــــــيني)الفرقة األوىل 2ف  -أصــــــــول التبية الرايضــــــــية)الفرقة األوىل  
(, مـــدخـــل واتريخ التبيـــة  1ف  -الرايضـــــــــــي)الفرقـــة األوىل  (, مـــدخـــل يف التـــدريـــب  2ف  -الرايضـــــــــــــة)الفرقـــة األوىل  

 (1ف -الرايضية)الفرقة األوىل 

شــــــــــروق حممد عبداحلميد حجازى 
 العدوى

538 

ــية)الفرقة األوىل  (, 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -()الفرقة األوىل 1(, مترينات)2ف -أصـــــول التبية الرايضـــ
(, مدخل يف االدارة الرايضـية)الفرقة األوىل 2ف  -ولوجيا الرايضـة)الفرقة األوىل  (, فسـي2ف -()الفرقة األوىل 2سـباحة)

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

 539 ه مسعد حسني امحد حممدفرح

()الفرقة  1(, مجباز)2ف -(, التشــــريح الوييفي للرايضــــيني)الفرقة األوىل 2ف -أصــــول التبية الرايضــــية)الفرقة األوىل 
  -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -(, فسـيولوجيا الرايضـة)الفرقة األوىل 2ف -()الفرقة األوىل 2(, سـباحة)1ف -األوىل 

(, 1ف  -(, مـدخـل يف التـدريـب الرايضـــــــــــي)الفرقـة األوىل  2ف  -دارة الرايضـــــــــــيـة)الفرقـة األوىل  (, مـدخـل يف اال2ف
 (1ف -()الفرقة األوىل 1مسابقات امليدان واملضمار)

 540 فريده نبيل شوقى ابومسلم ابراهيم

ــية)الفرقة األوىل  (, 1ف -()الفرقة األوىل 1مجباز)(, 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مترينات)2ف -أصـــــول التبية الرايضـــ
(, مدخل يف التدريب  2ف -(, مدخل يف االدارة الرايضــــــــية)الفرقة األوىل 2ف  -فســــــــيولوجيا الرايضــــــــة)الفرقة األوىل  

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

 541 كاترين يوسف نبيه يوسف

ــة)الفرقة األوىل 2ف -ة األوىل حقوق االنســـــــان)الفرق ــيولوجيا الرايضـــــ (, 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -(, فســـــ
ــية)الفرقة األوىل   (, مســــــــابقات  1ف  -(, مدخل يف التدريب الرايضــــــــي)الفرقة األوىل  2ف -مدخل يف االدارة الرايضــــــ

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

 542 كرميان وليد حممد النجار

ــية)الفرقة األوىل  (, 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -()الفرقة األوىل 1(, مترينات)2ف -أصـــــول التبية الرايضـــ
(, مدخل يف 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -(, فسيولوجيا الرايضة)الفرقة األوىل  1ف -()الفرقة األوىل 1سباحة)

ــي)الفرقة األوىل   ــابقات ا1ف  -التدريب الرايضــ ــمار)(, مســ ــابقات امليدان  1ف -()الفرقة األوىل 1مليدان واملضــ (, مســ
 (2ف -()الفرقة األوىل 2واملضمار)

مرمي حســـــام الدين حممد مصـــــطفى 
 قميحه

543 

()الفرقة  1(, مجباز)2ف -(, التشــــريح الوييفي للرايضــــيني)الفرقة األوىل 2ف -أصــــول التبية الرايضــــية)الفرقة األوىل 
(, فسـيولوجيا الرايضـة)الفرقة  1ف -()الفرقة األوىل 1(, سـباحة)2ف -االنسـان)الفرقة األوىل (, حقوق 1ف -األوىل 
 (1ف -(, مدخل يف التدريب الرايضي)الفرقة األوىل 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -األوىل 

 544 منار حممد حممد رشاد حممد

()الفرقة  1(, ســباحة)2ف  -ييفي للرايضــيني)الفرقة األوىل  (, التشــريح الو 2ف -أصــول التبية الرايضــية)الفرقة األوىل 
ــة)الفرـقة األوىل  1ف  -األوىل   (, مـدخـل واتريخ التبـية  2ف  -(, مـبارزة)الفرـقة األوىل 2ف  -(, فســـــــــــيولوجـيا الرايضـــــــــ

ــابقـات امليـدان واملضـــــــــــمـار)1ف  -الرايضــــــــــــية)الفرـقة األوىل   ــابقـات امليـدان  1ف  -()الفرـقة األوىل  1(, مســـــــــ (, مســـــــــ
 (1ف -(, مصارعة)الفرقة األوىل 2ف -()الفرقة األوىل 2)واملضمار

 545 منه هللا مصطفى عبداملوىل فتيح

(, مدخل يف التدريب الرايضـي)الفرقة األوىل 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف -أصـول التبية الرايضـية)الفرقة األوىل 
 (1ف -

 546 مياده حممد على احلجار

(, 1ف -()الفرقة األوىل 1(, ســـــباحة)1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)2ف -الرايضـــــية)الفرقة األوىل أصـــــول التبية  
  -(, مدخل يف التدريب الرايضــي)الفرقة األوىل  2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف  -فســيولوجيا الرايضــة)الفرقة األوىل 

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

 547 الدين سيد عبدالعليمميار عماد 

(, الكرة الطائرة)الفرقة  2ف -(, التشـريح الوييفي للرايضـيني)الفرقة األوىل 2ف -أصـول التبية الرايضـية)الفرقة األوىل 
(, حقوق االنســــــــــان)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -()الفرقة األوىل 1(, مترينات)2ف -األوىل 

 548 ميار هشام ابراهيم امحد التكى



     مدير شئون التعليم والطالب    المراجع                    المختص                                                                                           

خلف تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــواد ال رقم   اسم الطالب  
 اجللوس 

  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة)الفرقة األوىل  2ف -()الفرقة األوىل 2(, ســـباحة)1ف -)الفرقة األوىل (1(, ســـباحة)2ف -
  -(, مدخل يف االدارة الرايضـــــــــية)الفرقة األوىل  2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل 2ف  -(, لغة اجنليزية)الفرقة األوىل 2ف
ــي)الفرقة األوىل 2ف ــابقات املي1ف -(, مدخل يف التدريب الرايضـــ ــمار)(, مســـ (, 1ف -()الفرقة األوىل 1دان واملضـــ

 ( 2ف  -(, مالكمة)الفرقة األوىل  1ف  -(, مصارعة)الفرقة األوىل  2ف -()الفرقة األوىل 2مسابقات امليدان واملضمار)
()الفرقة  1(, مجباز)2ف -للرايضــــيني)الفرقة األوىل (, التشــــريح الوييفي  2ف -أصــــول التبية الرايضــــية)الفرقة األوىل 

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

 549 اننسى عوض رايض ابراهيم حيى

(, الكرة الطائرة)الفرقة  2ف -(, التشـريح الوييفي للرايضـيني)الفرقة األوىل 2ف -أصـول التبية الرايضـية)الفرقة األوىل 
(, حقوق االنســــــــــان)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -()الفرقة األوىل 1(, مترينات)2ف -األوىل 

  -(, لغة اجنليزية)الفرقة األوىل  2ف -وجيا الرايضـــة)الفرقة األوىل (, فســـيول2ف  -()الفرقة األوىل  2(, ســـباحة)2ف -
ــة األوىل  2ف ــارزة)الفرقـ مبـ ــة األوىل  2ف  -(,  ــة)الفرقـ الرايضـــــــــــيـ ــل يف االدارة  ــدخـ مـ ــل يف التويح  2ف  -(,  ــدخـ مـ  ,)

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

 550 قصراوىنبيله حسن مرسى على ال

ــية ــول التبية الرايضـ (, 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -()الفرقة األوىل 1(, مترينات)2ف -)الفرقة األوىل   أصـ
(, 2ف  -()الفرـقة األوىل 2(, ســــــــــــباحـة)1ف -()الفرـقة األوىل 1(, ســــــــــــباحـة)2ف -حقوق االنســـــــــــان)الفرـقة األوىل 

(, مدخل يف التدريب  2ف -مدخل يف االدارة الرايضــــــــية)الفرقة األوىل (, 2ف  -فســــــــيولوجيا الرايضــــــــة)الفرقة األوىل  
ــة)الفرقــة األوىل  1ف  -الرايضـــــــــــي)الفرقــة األوىل   ــة الرايضـــــــــــي (, مســـــــــــــابقــات امليــدان  1ف  -(, مــدخــل واتريخ التبي

 (2ف -()الفرقة األوىل 2واملضمار)

 551 ندى السيد رشاد السيد عماره

(, الكرة الطائرة)الفرقة  2ف -(, التشـريح الوييفي للرايضـيني)الفرقة األوىل 2ف -الرايضـية)الفرقة األوىل أصـول التبية  
(, حقوق االنســــــــــان)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -()الفرقة األوىل 1(, مترينات)2ف -األوىل 

  -(, فســـيولوجيا الرايضـــة)الفرقة األوىل  2ف -وىل ()الفرقة األ2(, ســـباحة)1ف -()الفرقة األوىل 1(, ســـباحة)2ف -
(, ـمدخـل علم  2ف  -(, مـبارزة)الفرـقة األوىل 2ف  -(, لـغة اجنليزـية)الفرـقة األوىل 1ف  -(, كرة ـقدم)الفرـقة األوىل 2ف

(, مـدخـل يف التــدريـب  2ف  -(, مـدخـل يف االدارة الرايضـــــــــــيــة)الفرقـة األوىل  1ف  -النفس الرايضـــــــــــي)الفرقـة األوىل  
ــة األوىل  الرايضـــــــــــي) ــة األوىل  1ف  -الفرقـ التويح الرايضـــــــــــي)الفرقـ ــل يف  ــدخـ مـ ــة  1ف  -(,  التبيـ ــل واتريخ  ــدخـ مـ  ,)

ــابقـات امليـدان واملضـــــــــــمـار)1ف  -الرايضــــــــــــية)الفرـقة األوىل   ــابقـات امليـدان  1ف  -()الفرـقة األوىل  1(, مســـــــــ (, مســـــــــ
 (2ف -األوىل (, مالكمة)الفرقة 1ف -(, مصارعة)الفرقة األوىل 2ف -()الفرقة األوىل 2واملضمار)

 552 ندى شبل مجال  عبدهللا

()الفرقة  1(, مترينات)2ف  -(, التشــريح الوييفي للرايضــيني)الفرقة األوىل  2ف  -أصــول التبية الرايضــية)الفرقة األوىل  
(, فســـيولوجيا الرايضـــة)الفرقة  2ف -(, حقوق االنســـان)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -األوىل 

(, مدخل واتريخ التبية  2ف -(, مدخل يف االدارة الرايضية)الفرقة األوىل 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -وىل األ
ــابقـات امليـدان واملضـــــــــــمـار)1ف  -الرايضــــــــــــية)الفرـقة األوىل   ــابقـات امليـدان  1ف  -()الفرـقة األوىل  1(, مســـــــــ (, مســـــــــ

 (2ف -()الفرقة األوىل 2واملضمار)

 553 مدنرفاان حممد جالل مصطفى حم

  -()الفرقة األوىل  1(, مترينات)2ف  -(, الكرة الطائرة)الفرقة األوىل  2ف -التشــريح الوييفي للرايضــيني)الفرقة األوىل 
ــباحة)1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف ــة)الفرقة األوىل  2ف -()الفرقة األوىل 2(, ســــــ ــيولوجيا الرايضــــــ   -(, فســــــ
(, مســـــــــــــابقــات امليــدان  2ف  -يف االدارة الرايضـــــــــــيــة)الفرقــة األوىل    (, مــدخــل2ف  -(, مبــارزة)الفرقــة األوىل  2ف

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

 554 نورهان نبيل حممد الوكيل
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()الفرقة  1(, مجباز)2ف -للرايضــــيني)الفرقة األوىل (, التشــــريح الوييفي  2ف -أصــــول التبية الرايضــــية)الفرقة األوىل 
(, فسـيولوجيا الرايضـة)الفرقة  1ف -()الفرقة األوىل 1(, سـباحة)2ف -(, حقوق االنسـان)الفرقة األوىل 1ف -األوىل 
ة  (, مدخل واتريخ التبي 2ف -(, مدخل يف االدارة الرايضية)الفرقة األوىل 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -األوىل 

 (1ف -الرايضية)الفرقة األوىل 

 555 هاجر امين عبدالسميع شلىب

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

 556 هايدى خالد عبدالعزيز قادوس

 557 هايدى هشام حممود حفناوى (2ف -(, مالكمة)الفرقة األوىل 1ف -(, مصارعة)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1مترينات)

ــان)الفرقـــة األوىل  1ف  -()الفرقـــة األوىل  1(, مجبـــاز)1ف  -()الفرقـــة األوىل  1مترينـــات) (, 2ف  -(, حقوق االنســـــــــــ
(, مدخل يف 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -رايضة)الفرقة األوىل  (, فسيولوجيا ال1ف -()الفرقة األوىل 1سباحة)

 (1ف -التدريب الرايضي)الفرقة األوىل 

هـبه حممـد فخرى عبـداحلميـد حممـد  
 السي

558 

(, 2ف  -(, حقوق االنســـــــــــــان)الفرقــة األوىل  1ف  -()الفرقــة األوىل  1(, مجبــاز)1ف  -()الفرقــة األوىل  1)  مترينــات
(, مدخل 2ف  -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -(, فســــيولوجيا الرايضــــة)الفرقة األوىل 1ف -()الفرقة األوىل 1ســــباحة)

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

هـدى امحـد غـازى امحـد شـــــــــــهـاب 
 الدين

559 

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

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

 560 حممد حممود طههناء 

ــية ــول التبية الرايضـ (, 1ف -()الفرقة األوىل 1(, مجباز)1ف -()الفرقة األوىل 1(, مترينات)2ف -)الفرقة األوىل   أصـ
(, مدخل يف 2ف -(, مبارزة)الفرقة األوىل  2ف -(, فسيولوجيا الرايضة)الفرقة األوىل  1ف -()الفرقة األوىل 1سباحة)

 (1ف -()الفرقة األوىل 1(, مسابقات امليدان واملضمار)1ف -وىل التدريب الرايضي)الفرقة األ

 561 هند ابراهيم السعيد ابوزيد

 

 


