
4مقرر 3مقرر 2مقرر  1مقرر  معدل النقاط والساعات الفصليبيانات الطالــــــــــــــــــــب

التقديراسم المادةالتقديراسم المادةالتقديراسم المادةالتقديراسم المادة اسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوسم
عدد النسبةالتقديرالمجموع

الساعات

عدد المقررات 

المجتازة

كشف إعالن نتيجة  العام الجامعي

: المستوى

2022-2021

: القسم  شبين الكوم- التربية الرياضية 
2  من  1صفحة    

 (الترم الصيفي)

بنينشعبة االدارة الرياضيةالرابعكلية

198 C6663ـــ-D(1)بيولوجيا الرياضه -C(2)البحث العلمى واالحصاءBمدخل فى الترويح الرياضيعبدالعزيز محمود السيد الزياتمستجد118124 ــــ

259 تطبيقات في التدريب -C(1)فسيولوجيا الرياضهنور الدين عبدالمقصود دمحم حجازىمستجد218245
(اعداد بدني)الرياضي 

Dمدخل فى الترويح الرياضيB+DC-64.7584 التأهيل الحركى 

59 D5921ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى احمد رافت دمحم جمال الدين عبد العزيزمستجد319012 ــــ

59 D5921ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى على عالء الدين على العسيلىمستجد419120 ــــ

177 تطبيقات فى  تدريس التربيه -Dالتأهيل الحركى Dتمرينات الفئات الخاصهاحمد ابراهيم عطية السطوحىمستجد519252
الرياضيه وااللعاب الصغيره 

CـــD5963 ــــ

175 D58.3363ـــ-C(1)رفع اثقال-Cتمرينات الفئات الخاصه-Dالتغذية للرياضيينمحمود رضا فهيم العزب الساعىباق618205 ــــ

57 D5721ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى حسن خميس احمد دمحم السمنودىمستجد719071 ــــ

227 تمرينات وعروض رياضيه +C(1)رفع اثقالاحمد هشام الجيوشى حسانينمستجد818065
(3)

D- التأهيل الحركىD-D-D56.7584 (2)البحث العلمى واالحصاء

224 DDD5674التأهيل الحركى -Dاالصابات واالسعافات االوليه-Cتمرينات الفئات الخاصهعمر يسر السباعى ابو الفضلمستجد919123 فلسفة التربية الرياضية

56 D5621ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى كريم دمحم حسن على صالحمستجد1019143 ــــ

56 D5621ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى مصطفى حمدى شامخ حسن عبد العاطىمستجد1119219 ــــ

110 D5542ــــــــــــ-Cتمرينات الفئات الخاصه-Dفلسفة التربية الرياضيةاحمد ضياء شعبان على نويةمستجد1219023 ــــ

219 تمرينات وعروض رياضيه عبدهللا حمدى عبداللطيف فودةمستجد1317119
(3)

C-القوه البدنيهD-(1)رفع اثقالDD-D-54.7574 االصابات واالسعافات االوليه

54 D-5421ـــــــــــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى احمد عبد الحليم عبد ربه عبد الحليممستجد1419026 ــــ

53 التشريعات  والقوانين احمد حسن محمود جمعهباق1517021
الرياضيه

D-ـــــــــــــــــــــD-5321 ــــ

52 D-5221ـــــــــــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى اسالم هشام سالم عبد السالممستجد1619052 ــــ

52 D-5221ـــــــــــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى محمود على عبد المجيد حمادةمستجد1719211 ــــ

50 تطبيقات في التدريب حسام صبحى عبدالعظيم رفاعىمستجد1817080
(اعداد بدني)الرياضي 

D-ـــــــــــــــــــــD-5021 ــــ

تكنولوجيا التعليم التربيه غ(1)بيولوجيا الرياضه مصطفي عبدالفتاح صبحي الليثيمستجد1916217
الرياضيه 

80غغ(1)تايكوندوغ (1)مبارزه 

عميد الكلية رئيس الكنترول لجنة المراجعة

نعيم دمحم فوزي. د. أنهي محمود الصواف.د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عماد عبد الفتاح السرسي. د.أ

اسالم غالب/ د.م.ا

مؤمن السيد/د.م.أ

نورا دنيا/ د.م.أ

رئيس الجامعةأعضاء الكنترول

عادل السيد مبارك. د. أ
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تطبيقات فى  تدريس التربيه احمد طارق احمد مصطفى قاسممستجد2017035
الرياضيه وااللعاب الصغيره 

C-مصارعةD-(2)البحث العلمى واالحصاءFC83 (3)العاب قوى 

مقدمه في البحث العلمى احمد دمحم عبدالغفار رجبمستجد2117048
واالحصاء  في المجال 

F (3)رياضة مائيةC- تمرينات وعروض رياضيه
(2)

FD-82 التأهيل الحركى 

تطبيقات فى  تدريس التربيه دمحم عبدالناصر دمحم رشدى الجزارمستجد2217190
الرياضيه وااللعاب الصغيره 

D-تمرينات الفئات الخاصهC- مقدمه في البحث العلمى
واالحصاء  في المجال 

FD-83 تمرينات وعروض رياضيه 
(2)

FF80(1)رفع اثقالF(2)رياضيات مائيه F(1)تايكوندويوسف جمال فتح هللا دمحم عمرانمستجد2317263 تمرينات الفئات الخاصه

االختبارات والمقاييس فى أحمد حسن دمحم عزبباق2418026
(1)التربيه الرياضيه

C+ مقدمه في البحث العلمى
واالحصاء  في المجال 

تطبيقات في التدريب غ
(اعداد بدني)الرياضي 

DC-83 التأهيل الحركى 

D-D-73التأهيل الحركى Fتمرينات الفئات الخاصه-D(2)البحث العلمى واالحصاءاحمد محمود دمحم الشبينىمستجد2518061 االصابات واالسعافات االوليه

FD82(2)البحث العلمى واالحصاءDعلم نفس رياضى غ(2)جمبازدمحم جمال السيد ابوقورةمستجد2618171 تمرينات وعروض رياضيه 
(3)

71غ-Dاالصابات واالسعافات االوليهغ(3)رياضة مائية غ(1)فسيولوجيا الرياضهاحمد صبحى احمد حسن الغزالىمستجد2719021 تمرينات الفئات الخاصه

D-D83(2)البحث العلمى واالحصاء-Cالتأهيل الحركى F(1)تايكوندورشاد دمحم رشاد دمحم مصطفىمستجد2819077 (1)رفع اثقال

D-D82(2)جمبازFمصارعةF(2)رياضيات مائيه عمرعبد الرحمن محمود عيادمستجد2919125 التأهيل الحركى 

D-F73(1)فسيولوجيا الرياضهDالتأهيل الحركى -Dالتغذية للرياضيينكريم جمال ابراهيم مكىمستجد3019139 االصابات واالسعافات االوليه

81غغتربيه كشفيه والخدمه العامهغ(1)رفع اثقالDالتأهيل الحركى مصطفى دمحم راضوان عبد الفتاح سليمانمستجد3119223 (1)تايكوندو

81غغتربيه كشفيه والخدمه العامهغتمرينات الفئات الخاصه-Dالتأهيل الحركى يوسف دمحم شاكر على عليوهمستجد3219245 القوه البدنيه

DB83تمرينات الفئات الخاصه-Dالتأهيل الحركى F(1)رفع اثقالامير عصام دمحم عبد الحميد السبعاوىمستجد3319250 برامج الحاسب اآللى 
وتطبيقاته 

عميد الكلية رئيس الكنترول لجنة المراجعة

نعيم دمحم فوزي. د. أنهي محمود الصواف.د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عماد عبد الفتاح السرسي. د.أ
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