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المنازالت والرياضيات 

 المائية
   المبارزة

 التربية الرياضية بنها  .178
المنازالت و الرياضات 

 المائية
   الجودو

 التربية الرياضية بنها  .179
نظريات وتطبيقات الجمباز 

 والتمرينات والعروض
   الجمباز للجميع) الجمباز العام)

   3سباحة  الرياضات المائية التربية الرياضية بنها  .180

   (1)الكرة الطائرة  نظريات وتطبيقات األلعاب التربية الرياضية بور سعيد  .181

 التربية الرياضية بور سعيد  .182
نظريات وتطبيقات 

المنازالت والرياضات 
 الفردية

   بنين (1)مالكمة 

 التربية الرياضية بور سعيد  .183
نظريات وتطبيقات االلعاب 
 الرياضية والعاب المضرب

   1-كرة اليد 

 المناهج و طرق التدريس التربية الرياضية دمياط  .184
مدخل و تاريخ التربية 

 الرياضية
  

   الرياضيعلم االجتماع  علم النفس الرياضي التربية الرياضية دمياط  .185

   العاب مضرب األلعاب التربية الرياضية السادات  .186

   العاب صغيرة ومضرب االلعاب التربية الرياضية السادات  .187
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 التمرينات والجمباز التربية الرياضية السادات  .188
تمرينات  )تمرينات وجمباز 

 (حرة
  

 اإلسكندرية  .189
التربية الرياضية 

 بنات- 
ريب الرياضي وعلوم دالت

 الحركة
   الياقة البدنية

 حلوان  .190
التربية الرياضية 

 بنات– 
 النفسيةالعلوم التربوية و 
 واالجتماعية

االختبارات والمقاييس في 
   الرياضيةالتربية

  

 اإلسكندرية  .191
التربية الرياضية 

 بنين
   العاب رياضية الهجوم أصول التربية الرياضية

 الزقازيق  .192
التربية الرياضية 

 بنين
   الحركة الكشفية والمعسكرات  الرياضية والترويجاإلدارة

 الزقازيق  .193
التربية الرياضية 

 بنين
العلوم التربوية والنفسية 

 واالجتماعية
   علم نفس الجامعات الرياضية

 اإلسكندرية  .194
التربية الرياضية 

 للبنات
العلوم التربوية و النفسية 

 واالجتماعية
   الحركيسيكولوجية التعلم 

 اإلسكندرية  .195
التربية الرياضية 

 للبنات
مناهج وطرق تدريس 

 التربية الرياضية
 مسابقات أنشطة أساسيات

 الميدان والمضمار
  

 اإلسكندرية  .196
التربية الرياضية 

 للبنات
المناهج و طرق تدريس 

 التربية الرياضية
   تنس

 اإلسكندرية  .197
التربية الرياضية 

 للبنات
   التربية الصحية العلوم الصحية

 حلوان  .198
التربية الرياضية 

 للبنات
العلوم الحيوية و الصحة 

 الرياضية
   األولية واإلسعافات اإلصابات

 حلوان  .199
التربية الرياضية 

 للبنات
 مناهج وطرق تدريس

التربية - طرق التدريس 
 رياضية

  

 اإلسكندرية  .200
التربية الرياضية 

 للبنين
 تدريب التمرينات والجمباز

الجمباز  - 3 األرضيالجمباز 
 3 األجهزة

  

 حلوان  .201
التربية الرياضية 

 للبنين
 الرياضيعلم النفس 

 العلميمبادئ  البحث 
 واإلحصاء

  

 حلوان  .202
التربية الرياضية 

 للبنين بالهرم
   فسيولوجيا الرياضة علوم الصحة الرياضية

 بور سعيد  .203
التربية الرياضية 

 للبنين والبنات
نظريات و تطبيقات األلعاب 
 الرياضية و ألعاب المضرب

   (1 )هوكي

   التربية المتحفية التربية الفنية التربية النوعية القاهرة  .204
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   التربوي اإلعالمتخطيط  اإلعالم التربوي التربية النوعية القاهرة  .205

   اإلعالم أخالقيات اإلعالم التربوي التربية النوعية القاهرة  .206

    و التليفزيونللراديوالكتابة  التربوي اإلعالم التربية النوعية القاهرة  .207

   متاحف ومعارض التربية الفنية التربية النوعية اإلسكندرية  .208

   تريكو وكروشيه االقتصاد  المنزلي التربية النوعية اإلسكندرية  .209

   تاريخ وتذوق الفن التربية الفنية التربية النوعية اإلسكندرية  .210

    وبالغينأطفالفنون  التربية الفنية التربية النوعية عين شمس  .211

   تذوق الموسيقى العالمية التربية الموسيقية التربية النوعية عين شمس  .212

   1- حركي إيقاع التربية الموسيقية التربية النوعية أسيوط  .213

   النقد الفني الموسيقى التربية الموسيقية التربية النوعية طنطا  .214

   تذوق الموسيقى العربية التربية الموسيقية التربية النوعية طنطا  .215

   قواعد الموسيقى الغربية التربية الموسيقية التربية النوعية طنطا  .216

   قواعد الموسيقى العربية التربية الموسيقية التربية النوعية طنطا  .217

   أطفالتصميم  و تنفيذ مالبس  االقتصاد  المنزلي التربية النوعية المنصورة  .218

   األقمشةفحص و تحليل  االقتصاد   المنزلي التربية النوعية المنصورة  .219

   1برمجة  آليإعداد ُمعلم حاسب  التربية النوعية المنصورة  .220

   مبادئ رياضة آليإعداد ُمعلم حاسب  التربية النوعية المنصورة  .221
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   (2)نسجيات التربية الفنية التربية النوعية المنصورة  .222

   تريكو وكروشيه منزلياقتصاد  التربية النوعية المنصورة  .223

   1النسجيات  التربية الفنية التربية النوعية المنصورة  .224

   النظم الخبيرة اآلليمعلم الحاسب  التربية النوعية المنصورة  .225

 التربية الفنية التربية النوعية المنصورة  .226
 جماليات الطالء 2خزف 

 الزجاجي
  

   1الخزف  التربية الفنية التربية النوعية المنصورة  .227

   شغال فنيةأ التربية الفنية التربية النوعية المنصورة  .228

   3 الفنية األشغال التربية الفنية التربية النوعية المنصورة  .229

   اإلعالميةادارة المؤسسات  االعالم التربوى التربية النوعية المنصورة  .230

   طهي تجريبى االقتصاد  المنزلي التربية النوعية المنصورة  .231

   مقدمة الحاسب فى التعليم تكنولوجيا التعليم التربية النوعية المنيا  .232

   آلة تربوية اكورديون التربية الموسيقية التربية النوعية المنيا  .233

    تكنولوجيا التعليمإلىمدخل  تكنولوجيا التعليم التربية النوعية المنيا  .234

    الراديو والتليفزيونفيالدراما  اإلعالم التربوي التربية النوعية المنيا  .235

   تاريخ الموسيقى العالمية التربية الموسيقية التربية النوعية المنيا  .236

   ثقافة الكمبيوتر تكنولوجيا التعليم التربية النوعية المنيا  .237

    الصور الفوتوغرافيةإنتاج تكنولوجيا التعليم التربية النوعية المنيا  .238
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   علم الصوت التربية الموسيقية التربية النوعية المنيا  .239

   حفظ االطعمة االقتصاد  المنزلي التربية النوعية المنوفية  .240

   الصحافة واالذاعة المدرسية العلوم االجتماعية واإلعالم التربية النوعية المنوفية  .241

   الوسائل التعليمية تكنولوجيا التعليم التربية النوعية المنوفية  .242

  المنزلياالقتصاد   التربية النوعية المنوفية  .243
ادارة موارد االسره وترشيد 

 االستهالك
  

   اساسيات الغذاء والتغذية إقتصاد منزلى التربية النوعية المنوفية  .244

   تاثيث وتنسيق المنزل االقتصاد  المنزلي التربية النوعية قناة السويس  .245

   الوسائط    المتعددة تكنولوجيا    التعليم التربية النوعية جنوب الوادي  .246

   التذوق الملبسى االقتصاد  المنزلي التربية النوعية الفيوم  .247

   مبادئ التدريس التربية الفنية التربية النوعية الفيوم  .248

 التربيه الفينه التربية النوعية بنها  .249
استخدام الحاسب فى التربيه 

 الفنيه
  

   مسرحة المناهج اإلعالم التربوي التربية النوعية بنها  .250

   الميكروبيولوجى االقتصاد  المنزلي التربية النوعية كفر الشيخ  .251

 االقتصاد  المنزلي التربية النوعية كفر الشيخ  .252
تخطيط و اعداد الوجبات 

 الغذائية
  

   المنظور و الرسم الهندسى التربية الفنية التربية النوعية كفر الشيخ  .253

   اجهزة و ادوات منزلية االقتصاد  المنزلي التربية النوعية بور سعيد  .254

 التربية الفنية التربية النوعية بور سعيد  .255
التصميم وفنون االعالن 

 (3تصميم )
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   االخراج الصحفى اإلعالم التربوى التربية النوعية بور سعيد  .256

   اساسيات المناهج العلوم التربوية والنفسية التربية النوعية بور سعيد  .257

 التربية النوعية بور سعيد  .258
تكنولوجيا التعليم ومعلم 

 الحاسب اآللي
   انتاج الرسومات التعليمية

 اإلعالم التربوي التربية النوعية دمياط  .259
التحرير الصحفي الحديث 

 والتحقيق
  

   اسس التصميم التربية الفنية التربية النوعية دمياط  .260

 التربية النوعية دمياط  .261
العلوم التربوية و النفسية 

 واالجتماعية
   علم النفس االجتماعى

   علم نفس النمو العلوم التربيوية والنفسية التربية النوعية دمياط  .262

   الخبر الصحفى االعالم التربوى التربية النوعية دمياط  .263

   االخراج الصحفى االعالم التربوي التربية النوعية دمياط  .264

   دراسات بيئية المناهج و طرق التدريس التربيه طنطا  .265

   مدخل تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية التعليم الصناعى سوهاج  .266

 التمريض اإلسكندرية  .267
تمريض العناية الحرجة 

 والطوارىء
   (1)تمريض عناية حرجة 

 التمريض اإلسكندرية  .268
تمريض العناية الحرجة 

 والطوارىء
   (2)تمريض عناية حرجة 

   صحة المجتمع تمريض صحة المجتمع التمريض اإلسكندرية  .269

 التمريض اإلسكندرية  .270
التمريض الباطنى 

 والجراحى
   1التمريض الباطنى والجراحى 

   ادارة    الصحة    العامة إدارة    التمريض التمريض عين شمس  .271

   تمريض المسنين تمريض المسنين التمريض أسيوط  .272
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   ادارة التمريض إدارة التمريض التمريض أسيوط  .273

   مقدمة في تمريض البالغين تمريض البالغين التمريض أسيوط  .274

   مقدمة فى العملية التعليمية تمريض النساء والتوليد التمريض أسيوط  .275

   تمريض صحة المجتمع تمريض صحة المجتمع التمريض طنطا  .276

 التمريض طنطا  .277
 والجراحة والحاالت الباطني

 الحرجة
   والجراحي الباطنيتمريض 

   تمريض األطفال تمريض األطفال التمريض طنطا  .278

 التمريض طنطا  .279
 والجراحة والحاالت الباطني

 الحرجة
    التمريضأساسيات

   التغذية التطبيقية عام التمريض طنطا  .280

   2تمريض صحة البالغين  تمريض صحة البالغين التمريض حلوان  .281

 التمريض المنوفية  .282
تمريض صحة األم 

 والرضيع
تمريض الحاالت الحرجة لالم 

  الوالدةوحديثي
  

 التمريض قناة السويس  .283
تمريض األمومة وأمراض 

 النساء
   طرق البحث

 التمريض بني سويف  .284
 حديثيتمريض صحة األم و 

 الوالدة
 و حديثي األمتمريض صحة 

 الوالدة
  

   تمريض النساء والتوليد تمريض النساء والتوليد التمريض بنها  .285

 الطفيليات الطبية التمريض بنها  .286
الطفيليات الطبية 

 (باراسيتولوجى)
  

 التمريض بور سعيد  .287
التمريض الباطني 

 والجراحي
تمريض حاالت حرجة بالغين 

 (3باطني وجراحي )وطوارئ 
  

   علم نفس النمو تمريض األطفال التمريض بور سعيد  .288

 تمريض األطفال التمريض بور سعيد  .289
 -أطفالتمريض حاالت حرجة 

1 
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   1 -وجراحي باطنيتمريض  تمريض الباطني والجراحة التمريض بور سعيد  .290

 القاهرة  .291
الحاسبات 
 والمعلومات

   حماية شبكات علوم الحاسب

 حلوان  .292
الحاسبات 
 والمعلومات

   بحوث العمليات نظم المعلومات

 الفيوم  .293
الحاسبات 
 والمعلومات

   (تنافسي - )(2)فيزياء  علوم الحاسب

 الفيوم  .294
الحاسبات 
 والمعلومات

   (تنافسي - )(1)رياضيات  علوم الحاسب

 الفيوم  .295
الحاسبات 
 والمعلومات

   (تنافسي)- معالجة الصور  علوم الحاسب

 الفيوم  .296
الحاسبات 
 والمعلومات

 علوم الحاسب
- مقدمة نظم المعلومات 

 (تنافسي)
  

 الفيوم  .297
الحاسبات 
 والمعلومات

 علوم الحاسب
- ة قواعد البيانات انظم ادر

 (تنافسي)
  

 الفيوم  .298
الحاسبات 
 والمعلومات

 علوم الحاسب
-  الحاسب أمان أساليب
 (تنافسي)

  

 الفيوم  .299
الحاسبات 
 والمعلومات

 علوم الحاسب
اللغات الصورية ونظرية 

 (تنافسي)- اآلليات 
  

 الفيوم  .300
الحاسبات 
 والمعلومات

 علوم الحاسب
- تحليل وتصميم النظم 

 (تنافسي)
  

 الفيوم  .301
الحاسبات 
 والمعلومات

   االصطناعيالذكاء  علوم حاسب

 الفيوم  .302
الخدمة 

 االجتماعية
   علم االجتماع العلوم االجتماعية

 اسوان  .303
الخدمة 

 االجتماعية
   صحة المجتمع االجتماعيالتخطيط 

   حراري انتقال أساسيات الهندسة الزراعية الزراعة القاهرة  .304

 الزراعة القاهرة  .305
الحشرات االقتصادية 

 والمبيدات
تربية نحل العسل و ديدان 

 الحرير
  

   تقييم المشروعات الزراعية االقتصاد  الزراعي الزراعة القاهرة  .306
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 الزراعة القاهرة  .307
الحشرات االقتصاد ية و 

 المبيدات
   آفات زراعية

 الهندسة الزراعية الزراعة القاهرة  .308
تخطيط وتصميم المنشات 

 الزراعية
  

 الهندسة الزراعية الزراعة القاهرة  .309
هندسة تصنيع المنتجات 

 331الزراعية 
  

 الزراعة القاهرة  .310
الحيوان والنيماتولوجيا 

 الزراعية
   حيوان زراعى

   هندسة تصنيع الغذاء الهندسة الزراعية الزراعة اإلسكندرية  .311

   الديناميكا الحرارية الهندسة الزراعية الزراعة اإلسكندرية  .312

   02201 علم الغابات أساسيات غابات وأشجار خشبية الزراعة اإلسكندرية  .313

    دواجنأساسيات اإلنتاج الحيواني و الدواجن الزراعة أسيوط  .314

 االقتصاد  الزراعى الزراعة أسيوط  .315
 العام القتصاديات اإلطار

 الموارد الزراعية
  

   اسس الحشرات االقتصاد ية وقاية النبات الزراعة أسيوط  .316

   الوراثة الوراثة الزراعة طنطا  .317

   تكنولوجيا الزيوت والدهون علوم وتكنولوجيا التغذية الزراعة طنطا  .318

   حشرات وقاية النبات الزراعة طنطا  .319

   طبيعة االراضى األراضي الزراعة المنصورة  .320

   (اساسيات  )هندسة زراعية  الهندسة      الزراعية الزراعة المنصورة  .321

   مورفولوجيا االراضى علوم األراضي الزراعة المنصورة  .322

   طبقات عامه األراضى الزراعة المنصورة  .323
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   عالقة االراضي بالماء والنبات االراضي الزراعة المنصورة  .324

   الكيمياء  العضوية  العامة كيمياء    حيوية الزراعة الزقازيق  .325

 الزراعة الزقازيق  .326
النبات الزراعى وأمراض 

 النبات
   امراض المحاصيل

   ادارة اعمال مزرعية االقتصاد  الزراعي الزراعة الزقازيق  .327

   اسس تربية نبات المحاصيل الزراعة الزقازيق  .328

   التسويق الزراعى االقتصاد  الزراعى الزراعة الزقازيق  .329

 الميكروبيولوجيا  الزراعية الزراعة المنيا  .330
الميكروبيولوجيا الزراعية العام 
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   األسنانتقويم  تقويم األسنان طب الفم واألسنان القاهرة  .655

   عالج الجذور عالج الجذور طب الفم واألسنان القاهرة  .656

   االستعاضة الصناعية االكلينية  الصناعيةاالستعاضة طب الفم واألسنان القاهرة  .657

 بيطريطب  السادات  .658
الكيمياء الحيوية وكيمياء 

 التغذية
   كيمياء حيوية وكيمياء تغذية

   الهندسة الوراثية النبات علوم عين شمس  .659

 دمنهور  .660
مشروع الكليات 

 التكنولوجية
   الهيدروليك والنيوماتيك هندسة السيارات

 الزقازيق  .661
معهد الكفاية 

 اإلنتاجية
   التجارة االلكترونية واإلرشاداالقتصاد  

 


