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    رنا نادر عبدالعليم عبدالسالم جوده  .181

    هشام محمود عبدالعزيز البدرى رنا  .182

    روان ابواليزيد انور شتيه  .183

    روان احمد شبل محمد عفيفى  .184

    روان احمد عبدالعزيز احمدخضير  .185

    روان امجد محمد نجيب محروس زعير  .186

    روان شريف محمد عبدالرازق  .187

    روان عبدالرازق احمد غلوش  .188

    روان محمد رمضان محمد على ابوزيد  .189

    روضه مصطفى السيد رمضان السيد  .190

    رويضه عيسى عبدالباقى يونس  .191

    ريحانه الدسوقى على اسماعيل القلين  .192

    ريم محمد شحاته ابراهيم الكوهى  .193

    ريهام احمد السيد احمد خالف  .194

    ريهام محمد عبدهللا محمد كعبو  .195

    زينب ابراهيم سعيد السيد السرسناوى  .196

    جمال فوزى حافظ السايسزينب   .197

    زينب خليل عبدالمجيد غالى  .198

    زينب زكى محمد عبدالعزيزعبدهللا  .199

    زينب محمد عبداللطيف عبداللطيف  .200

    ساجده رضا محمد شمس  .201

    ساره السيد محمد سعدالملوك محمود  .202

    ساره بهاء عبدالحميد ابوعيده  .203

    ساره رضا محمد ابراهيم جعفر  .204

    ساره رمضان على محمد عبدالمجيد  .205

    ساره سمير فاروق السايس  .206

    ساره صبرى بسيونى عوض العماوى  .207

     ساره عبدالحليم اسماعيل عبدالعزيز  .208

    ساره على عبدالفتاح السيد حسين  .209

    ساره محمد سامى سالم ابراهيم عالم  .210
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    ساره محمد عبدالخالق عقل  .211

    سالى رشدى محمد طه الشاميه  .212

    سلمى احمد مصطفى الصبارى  .213

    سلمى جمال عبدالقادر احمد العكل  .214

    سلمى عالء القطب على  .215

    سلمى عماد ابراهيم المتولى سليمان  .216

    صبرى محمد جاد سلمى محمد  .217

    سلمى محمد محمد جاد عمار  .218

    سماء احمد محمد عبدالبر فتوح  .219

    سماء حسن على حسن يحيى  .220

    سماح على مصطفى على الدهراوى  .221

   التربية الحركية سمر شعبان محمد ابراهيم بركات  .222

   االعداد البدني سمر محمد عبدالعزيز السيد الشيخ  .223

    عبدالجليل حفيضه سميره عبدالمنعم  .224

    سناء مصطفى راشد مصطفى راشد  .225

    سهانده عبدالناصر سعد حسن الضوينى  .226

    سهر ناصر مرضى خطاب  .227

    سهيله السيد عبدالمجيد الحاج احمد  .228

   كرة يد سهيله حسن محمد حسن عبدالفتاح  .229

    سهيله صالح مصطفى سليم  .230

   التربية الرياضيةمناهج  سهيله عماد احمد حمدى غازى  .231

    شروق اسامه متولى ابراهيم عبدهللا  .232

    شروق اشرف فهمى فريد مصطفى  .233

    شروق حسن السيد حسن السعودى  .234

    شروق حسين محمود حسين الطنوبى  .235

   التربية الحركية شروق سامى عبدالمهدى الجوهرى الجند  .236

    شروق شوقى احمد محمد بندق  .237

    عبدالغنىشروق صالح خليل   .238

    شروق عبدالرازق السيد امين الخياط  .239

    شروق محمد رضا عبدالسالم الشاذلى  .240
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    شروق محمد هالل هالل القصيرى  .241

    شروق محمود السيد محمد السعدنى  .242

    شوق محمد رفعت احمد مراد  .243

    شيماء احمد فتحى حسن  .244

    شيماء احمد فواد محمد عبدالغنى  .245

    شيماء خالد عبدالعاطى حسن ابوكريم  .246

    شيماء ربيع زينهم الدسوقى فرج  .247

    شيماء عاطف امين الخواجه  .248

    شيماء عبدالرؤف عبدالحى القروه  .249

    شيماء عزت على ابراهيم طايل  .250

    شيماء محمد عبدالحميد الشايب  .251

    صابرين ربيع نصر موسى الغزالى  .252

    صابرين صبرى محمد عبدهللا عالم  .253

    صابرين محمد عبدالنبى شعبان شاهين  .254

    صباح مسعد بدير الدسوقى  .255

    صفاء صبحى محمد عبدالفتاح عبد النبى  .256

    صفاء فتوح فتحى الخواجه  .257

    راشدصفاء محمود السيد   .258

    ضحى احمد فتحى السعيد على  .259

    ضحى طلعت عبدالعظيم عبدالفتاح رمضان  .260

    عايده وائل سمير كامل على  .261

   مناهج التربية الرياضية عبير صبرى عبدالرازق سيد احمد نصير  .262

    عبير عبدالموجود محمد عبدالموجود ع  .263

    عزه حليم محمد محمد ابوطبل  .264

    زكى الجعبيرىعزه مجدى محمد   .265

    عفاف سعيد ابراهيم ابراهيم ابوعايد  .266

    عال عبدالكريم السيد الطحان  .267

    علياء عبدالجواد عباس محمد الجبالى  .268

    غاده رجب سالم ابواليزيد السقا  .269

   كاراتيه غاده رجب عقيل الدجله  .270
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    فاطمه الزهراء عطيه على ابوسليمان  .271

    فاطمه المرسى عبدالحميد المرسى الن  .272

    فاطمه عادل المحمدي مصطفي العشري  .273

    فاطمه عبدالشافى يوسف حمام  .274

   الرياضية مناهج التربية فاطمة عبد العزيز يسرى عبد العزيز خليفه  .275

    فرح سعيد عبدالرحيم محمود عبدالرحي  .276

    فوزيه ناجى عبدالنبى محمد العبد  .277

    فوزيه وليد محمد محمد بركات  .278

    لبنى ابراهيم مصطفى احمد خطاب  .279

    لبنى السيد محمد سيد ابراهيم  .280

    لبنى عبدالحليم عبدالمعطى المنشاوى  .281

    مرتضىليلى عمرو احمد فتحي محمود   .282

    مادلين احمد رمزى حسن  .283

    ماهيتاب يوسف محمد ابو الحسن  .284

    مروه احمد فهيم رواش  .285

    مريم احمد محمد المنجى  .286

    مريم جمال خليل عبدالحفيظ  .287

    مريم خالد عبدالصمد عجالن  .288

    مريم محمد عبدهللا محمد عبدهللا  .289

    منار ابراهيم السيد ابراهيم هشهش  .290

    منار احمد حسنى شباره  .291

    منار السكرى عبدالمجيد ابرهيم  .292

    منار السيد مصطفى الجندى  .293

    منار زكريا محمد المصيلحى حجازى  .294

    منار عمر على السيد الفرام  .295

    منار محمد محمد محمود عسكر  .296

    منار محمود ابوالسعود محمد الشيخ  .297

    منار محمود محمد الصيفى  .298

    محمد محمود شحاته حامد منال  .299

    منه هللا ابراهيم عبدالسالم االمام  .300
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   3سباحة  منه هللا السيد عبدالرحيم ابراهيم على  .301

    منه هللا رافت محمد ابراهيم عابوره  .302

    منه هللا سعيد السيد يوسف الجالد  .303

    منه هللا محمد شوقى عبدالحميد بالل  .304

     منه عبدالعاطى عبدالعاطى سيد احمد  .305

    منى السيد معوض السيد عرفات  .306

    منى خالد بدوى رضوان  .307

    منى ذكى سالمه محمد خليفه  .308

    منى طارق محمد الخنانى محمد القاضى  .309

    عبدالكريم احمد الناغىمنى عطيه   .310

    منى عالء مصطفى الهنداوى خاطر  .311

    مها محمد ياسين محمد خليل  .312

    مى ابراهيم محمد ابراهيم خليفه  .313

    مى حمدى محمود بنايه  .314

    مى رضا بسيونى السيد الفخرانى  .315

    مى طارق عباس ابوالسعود احمد  .316

    مى عارف عبدالسميع محمد النجار  .317

   االعداد البدني محمد عبد الوهاب الروبيمي   .318

    مى محمد فتحى بسيونى الشيشينى  .319

    مى محمود عبده ابراهيم محمود  .320

    ميار كمال الدين مصطفى ابوالفتوح ع  .321

    ميار محمد عبدالغنى عبدالسالم زايد  .322

    ميرنا احمد سمير الشرقاوى  .323

    ميرنا اسامه احمد على احمد  .324

    عادل كمال عقل الدخميسىميرنا   .325

    ميرنا ياسرعبدالصمد عبدالمنعم حشاد  .326

    ميرهان شعبان الشحات عبدالرؤف راضى  .327

    ميريهان اسر محمد عبدالمنعم ابوالعزم عسل  .328

    نادره محفوظ رافت الجبالى  .329

    نادين وليد فكرى مصطفى محمد  .330
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    نجيه مسعد عبدالرؤف على البمبى  .331

    ندا جهاد كمال عبداللطيف رجب  .332

    ندا حسن محمد احمد المصرى  .333

    ندا خميس عبدالرحمن عبدالرحمن يحى  .334

    ندا محمد محمد البندارى  .335

    نداء السعيد السيد عبدالوهاب بدر  .336

    ندى ابراهيم محمد فايد  .337

    ندى حمدى محمد محمود شوشه  .338

    ندي خالد محمود الشيشينى  .339

    ندى رضا محمد احمد عمرو  .340

    ندى رمضان محمد محليس  .341

    ندى سعد جابر عبدالرحمن المنياوى  .342

    ندى شعبان محمد الفقى  .343

   االعداد البدني ندى صبرى عبدالمجيد حسن القيعى  .344

    ندى طارق عبدالسالم عبدالهادى  .345

    ندى عبده السيد عبده صالح  .346

    ندى عزوز محمد ربيع احمد النجار  .347

    ندى على احمد على مصطفى  .348

    ندى على عطاف السعدنى  .349

    ندى موسى عبدالسالم حسن العسال  .350

    ندى ناجى عبدالعزيز الجمل  .351

    ندى نصر عبدالحكم محمد المصرى  .352

    نرمين الحسينى الحسينى شمخ  .353

    وفا رمين ايمن محمد حلمى محمدن  .354

    نرمين محمد احمد ابراهيم محمد  .355

    نرمين ناصرعبدالسميع اسماعيل  .356

    نسرين حمدى السيد محمد عيسى  .357

   االعداد البدني نعمه رضا محمود احمد  .358

    نها عادل محمد الحلفاوى  .359

    نهاد ابراهيم على بغاغو  .360
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    نهال خالد السعيد ابراهيم عسكر  .361

    نهال كمال صديق عبدالباقى زايد  .362

    نهى محمد عبدالتواب حنفى  .363

    نورا حمدى سعد بسيونى فرج  .364

    نورا مجدى عبدهللا عوض  .365

    نورا محمد عبدالرحمن احمد نور الدي  .366

    نوران احمد السيد مصطفى شعبان  .367

    نوران عادل حسن حسن محيسن  .368

    نوران عبد الباقى حسن الجمل  .369

    نوران محمد السيد فتوح المزين  .370

   االعداد البدني نوران وائل محمد شندى  .371

    نورهان احمد على سعد درويش  .372

   مناهج التربية الرياضية محمد عاشور عبدهللانورهان احمد   .373

    نورهان اسامه محمد ابراهيم الشين  .374

    نورهان الزغبى عبدالعزيز محمد عامر  .375

    نورهان السيد سالم السيد عبدهللا  .376

    نورهان السيد فراج الصغير  .377

    نورهان عبداللطيف السعيد ابراهيم ح  .378

   مناهج التربية الرياضية الواحدنورهان عالء محمد محمد عبد   .379

    نورهان محمود محمد على ليله  .380

    نورهان مسعد حسن مح  .381

    نورهان مصطفى محمود البمبى  .382

    نيره عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحم  .383

    نيره محمد متولى عبدالفتاح سند  .384

    هاجر احمد محمد العزب صبرى  .385

    هاجر المحمدى عبدالكافى عفيفى  .386

    هاجر حامد عطيه على غانم  .387

    هاجر رفعت احمد محمد الصابر  .388

    هاجر عطيه عبدالسالم محمد نوفل  .389

    هاجر على ابراهيم سرحان  .390
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    احمدهاجر على محفوظ متولى على   .391

    هاجر فتحى محمد عماره  .392

    هاجر فهمى عبدالخالق حسين الفخرانى  .393

    هاجر محمد ابراهيم محمد الشرقاوى  .394

    هاجر محمد على محمد عبدالدايم  .395

    هايدى احمد رشدى عيد ابراهيم  .396

    هايدى اشرف مصطفى ابوحسين  .397

    هايدى خالد فتحي عمر  .398

   مناهج التربية الرياضية عجمىهايدى سعيد حسن قطب   .399

    هايدى محمد محمد سيداحمد ابوغزاله  .400

    هبه احمد حسن حسن شلبى  .401

    هبه حسين ابواليزيد ضوه  .402

    هبه محمد مصطفى محمد ابوالغيط  .403

    هبه ناصف البهى الجخو  .404

    هدى راضى ذكى عبدالحليم  .405

    هدى عادل عطيه الشناوى  .406

    عبدالعاطى محمد شامههدى محمد   .407

    هدير اسامه احمد الحصرى  .408

    هدير المرسى ابراهيم المرسى شعبان  .409

    هدير عبدالعزيز محمد البهى محمد طاهر  .410

    همس جمال ابراهيم ابراهيم بهنسى  .411

    هند سيد اسماعيل محمود على  .412

    هند محمد على محمد ابوعميره  .413

    الدمياطىهند محمود عطيه محمود   .414

    هيام رضا محمد ضبش  .415

    وفاء عبدهللا عبدالمنصف ابراهيم سل  .416

    وفاء نصر محمد محمد شاهين  .417

    وفاء هشام عبدالمجيد ابراهيم سالم  .418

    والء رضا عبدهللا محمد على  .419

    والء عالء احمد محمد بالل  .420
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    والء محمد احمد ابوسعده  .421

    يارا ابراهيم على ابراهيم عيد  .422

    يارا اشرف محمود محمد سعد سالم  .423

    يارا حسنى عبدالعليم محمد شعيب  .424

    يارا طارق عبدالحفيظ صالح محمد  .425

    يارا على رشاد على خميس  .426

    يارا محمد على محمد البرهامى  .427

    يارا محمود الحسينى حسن  .428

    ياسمين ابراهيم ابراهيم ابراهيم اح  .429

    ياسمين الحسينى عبدالحميد محمد صقر  .430

    ياسمين ايمن مرسى توفيق مرسى  .431

   مناهج التربية الرياضية ياسمين خالد محمد محمد مطر  .432

    ياسمين صبحى محمد محمد البنا  .433

    ياسمين صبرى السيد احمد راجح  .434

   مناهج التربية الرياضية ياسمين عبدالغنى محمود عبدالغنى مح  .435

    ياسمين محمد على المصرى  .436

    ياسمين مهدى عبدالعزيز السيد الصير  .437

    ياسمين نصر فتحى نصر شبكه  .438

   كرة سلة يسرا يوسف فتحى يوسف قمح  .439

    عامريمنى احمد حامد عبدالسالم   .440

    يمنى السيد احمد اسماعيل  .441

    يمنى محمد عبدالفتاح جاب هللا  .442

    يمنى وليد الهادى ابو عبده  .443
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  باقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات لإلعادةطالبـــــــــــــــــات  -ثانيا : 

     

   جميع مواد الفرقه الثالثه دعبد المجيعبدالبديع  دعبد المجيايمان  .451

     

     

     

     

  أولىفرصه  ارجـــــاالمتحان من الخأداء لهم حق  طالبـــــــــــــــــات -ثالثا: 

     

     

     

461. 

 يارا ياسر يسري محمد سري

القوام والتدليك الرياضى + التعبير وااليقاع الحركى + 
( 2وعليها من الفرقة الثانية )مناهج التربية الرياضية س

 ( 1س 1+ من الفرقة االولى )سباحة

  

     

     

     

     

     

  فرصه ثانيه ارجـــاالمتحان من الخأداء لهم حق  طالبـــــــــــــــــات -ثالثا:  

471. 
 

 فاطمة محمد محمد حامد جاب هللا 

أولية جميع مواد الفرقة الثالثة ماعدا )اصابات واسعافات 
( وعليها من الفرقة االولى ) كرة قدم 1تدريب ميداني +

 (1س + مصارعة + مالكمة + فسيولوجيا الرياضة

  

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

  


