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: القسم  شبين الكوم- التربية الرياضية 
3  من  1صفحة    

 (الترم الصيفي)

بنينشعبة التدريب الرياضيالرابعكلية

149 C+74.542ــــــــــــ-Bالتأهيل الحركى +Cالتدلين الرياضىشولى دمحم شولى ابو طبيخمستجد119088 ــــ

73 C+7321ـــــــــــــــــــــ+Cالتأهيل الحركى يوسف عماد الدين عزت بحيرىمستجد219242 ــــ

285 تخطيط برامج التدريب Bمدخل فى االداره الرياضيه عبد هللا ابراهيم ابراهيم الشيخباق318126
الرياضى 

C-(2)جمبازC-B-C+71.2584 الرياضه للجميع 

70 C+7021ـــــــــــــــــــــ+Cالتأهيل الحركى دمحم احمد عشرى خيرمستجد418160 ــــ

70 C+7021ـــــــــــــــــــــ+Cالتأهيل الحركى دمحم محمود عيسوى المليجىمستجد519189 ــــ

68 C6821ـــــــــــــــــــــCالتأهيل الحركى محمود جمال حسن حسين عمرمستجد618203 ــــ

62 C-6221ـــــــــــــــــــــ-Cالتأهيل الحركى اسالم حسين ابراهيم الشعراوىمستجد719050 ــــ

62 C-6221ـــــــــــــــــــــ-Cالتأهيل الحركى فؤاد دمحم ابراهيم زيدان غنيممستجد819136 ــــ

60 C-6021ـــــــــــــــــــــ-Cالتأهيل الحركى حماده عزت حسين لاسممستجد919073 ــــ

239 B-C-D59.7584مدخل فى االداره الرياضيه -D(2)فسيولوجيا الرياضه -Dالتغذيه للرياضيين عبد المنعم عصام الدين عبد المنعم عبد الغفارباق1018137 1جمباز 

59 D5921ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى امين صبحى امين عيسىمستجد1119056 ــــ

59 D5921ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى عبد الرحمن دمحم رمضان عيادمستجد1219106 ــــ

59 D5921ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى محمود خالد دمحم خلف هللامستجد1319203 ــــ

58 D5821ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى عادل دمحم على عبدالشافى علىمستجد1418108 ــــ

58 D5821ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى ابراهيم ثروت جودة احمد الشاذلىمستجد1519002 ــــ

58 D5821ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى على عبد ه دمحم كداهمستجد1619119 ــــ

58 D5821ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى دمحم ايمن محيى الشرابىمستجد1719167 ــــ

57 D5721ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى دمحم محى عبدالرحمن على العجيمىمستجد1818197 ــــ

57 D5721ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى حسام دمحم جابر سعد صليحهمستجد1919070 ــــ

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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228 CD-D5784التأهيل الحركى -C(3)رياضة مائية -Dمصارعةعبد الرحمن شولى عبد الفتاح مصطفى سيد احمدمستجد2019101 بحث علمى واحصاء فى 
(2)المجال الرياضى 

113 D56.542ــــــــــــDالتأهيل الحركى Dالتدلين الرياضىحسام طارق السيد الجحشمستجد2119068 ــــ

112 D5642ــــــــــــDالتأهيل الحركى -Dالتغذيه للرياضيين عبد الحليم عبد السالم عبد الحليم عيسىمستجد2219094 ــــ

56 D5621ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى محمود رجب دمحم الديبمستجد2319204 ــــ

56 D5621ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى نبوى عصام نبوى عبد الهادىمستجد2419235 ــــ

55 D5521ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى احمد عفيفى رجب عبد الخالك مسلممستجد2519031 ــــ

164 تخطيط برامج التدريب -Dالتأهيل الحركى -Dالتدلين الرياضىدمحم ايهاب عبدالرحمن عيسىمستجد2617272
الرياضى 

DـــD-54.6763 ــــ

109 D-54.542ــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى Dالتدلين الرياضىمصطفى دمحمالسيد عبده ابودريعمستجد2719226 ــــ

163 D-54.3363ـــDالتدلين الرياضى-D(2)فسيولوجيا الرياضه Dالتأهيل الحركى احمد طارق على ابو عمايممستجد2819024 ــــ

213 تمرينات وعروض رياضيه -Dالتأهيل الحركى احمد شولى السيد السروىمستجد2918036
(3)

D-(1)رفع اثمالDD-D-53.2584 الموه البدنيه

53 D-5321ـــــــــــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى احمد مسعود احمد مصطفى راشدمستجد3019046 ــــ

53 D-5321ـــــــــــــــــــــ-Dالتدلين الرياضىزياد دمحم حسين دمحم الشيخمستجد3119080 ــــ

53 D-5321ـــــــــــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى دمحم جمال فرج عبد الوهاب خيرهمستجد3219170 ــــ

106 D-5342ــــــــــــDالتأهيل الحركى -D(2)فسيولوجيا الرياضه دمحم ناصر دمحم حمدانمستجد3319193 ــــ

106 D-5342ــــــــــــDالتأهيل الحركى -D(2)فسيولوجيا الرياضه يوسف دمحم شعبان سيد احمدمستجد3419246 ــــ

52 مدخل في الترويح واولات احمد صابر السيد ابو النصرمستجد3517031
الفراغ

D-ـــــــــــــــــــــD-5221 ــــ

52 D-5221ـــــــــــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى على احمد ابراهيم الطويلمستجد3619116 ــــ

104 D-5242ــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى -D(2)فسيولوجيا الرياضه مازن عاطف عبد البارى حجازمستجد3719148 ــــ

104 D-5242ــــــــــــ-Dبحث تطبيمى -Dالتأهيل الحركى دمحم شندى عبد الموى السيد حسانينمستجد3819180 ــــ
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155 D-51.6763ـــ-Dالتدلين الرياضى-Dبحث تطبيمى -Dالتأهيل الحركى عبد الرحمن دمحم لمصان السوادنىمستجد3919109 ــــ

103 D-51.542ــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى -Dالتدلين الرياضىماريو مجدى منير اسعد شنودهمستجد4019146 ــــ

51 D-5121ـــــــــــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى انس اال مير ابراهيم ابراهيم حسنباق4118081 ــــ

51 D-5121ـــــــــــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى ابراهيم رجب ابراهيم عالممستجد4219003 ــــ

50 D-5021ـــــــــــــــــــــ-D(2)فسيولوجيا الرياضه خالد عبداللطيف دمحم امين الطحانباق4318256 ــــ

50 D-5021ـــــــــــــــــــــ-Dبحث تطبيمى عبد الرحمن دمحم ابراهيم عيدمستجد4419108 ــــ

تمرينات وعروض رياضيه عمر عبد الرحمن أحمد خليلباق4516127
(3)

F (2)فسيولوجيا الرياضهF الرياضه للجميعFF80 (1)رفع اثمال

62ـــغالرياضه للجميع -Dالموه البدنيه-D(1)رفع اثمالاحمد محمود عبدالحك الشرلاوىباق4617055 ــــ

20ـــــــــــــــــــــF(2)فسيولوجيا الرياضه أحمد جمال عبد الحميد غرابباق4718025 ــــ

مدخل في الترويح واولات F(1)رفع اثمالاحمد عاطف عبدالخالك دمحم عوض هللامستجد4818041
الفراغ

Dاالصابات واالسعافات االوليهD-D-83 التغذيه للرياضيين 

طرق تدريس التربيه احمد لطفى الشامى شاهينمستجد4918049
(1)ىالرياضيه

D مدخل في الترويح واولات
الفراغ

D برامج تدريس التربيه
الرياضيه 

F62ـــ ــــ

DC-83علم  تدريب رياضىF(1)مبارزه -Dالتأهيل الحركى احمد مجدى فاروق احمدمستجد5019036 ممدمه في البحث العلمى 
واالحصاء  في المجال 

82غD(3)العاب لوى Fالموه البدنيهDالتأهيل الحركى زياد حسام دمحم رمضان بدرمستجد5119079 (2)فسيولوجيا الرياضه 

تخطيط برامج التدريب عماراسامه خليل الهباشهمستجد5219122
الرياضى 

D-C-83فلسفة التربية الرياضيةC(1)رفع اثمالغ الرياضه للجميع 

D-D-83(1)فسيولوجيا الرياضهFالتدلين الرياضىDمدخل فى الترويح الرياضيماجد احمد عبد الحميد البغدادىمستجد5319145 التأهيل الحركى 

FD82علم  تدريب رياضى-Dالتأهيل الحركى Fمصارعةدمحم ايهاب السيد احمد سليممستجد5419168 (1)رفع اثمال

20ـــــــــــــــــــــFالتغذيه للرياضيين دمحم نبيل حامد خليلمستجد5519194 ــــ

بحث علمى واحصاء فى -Dالتدلين الرياضىمصطفى دمحم فؤاد مصطفى حماممستجد5619224
(2)المجال الرياضى 

F برامج الحاسب اآللى
وتطبيماته فى المجال 

F81غ الموه البدنيه

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

مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة  2022,  أكتوبر09 :تاريخ الطباعة 

شيماء محليس/ د0م0أ

نيفين حنفي عبد الخالق/ د0م0أ

أعضاء الكنترول


