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86 نظم ومشكالت التعليم فى اميرعادل سعد جمال الدينمستجد119055
الرياضه المدرسيه

B+ـــــــــــــــــــــB+8621 ــــ

140 C+7042ــــــــــــ2Cبيولوجيا الرياضة +Cبحث تطبيقىمدحت مجدى احمد الليثىمستجد219217 ــــ

125 C-62.542ــــــــــــ-Cالتأهيل الحركى 2Cبيولوجيا الرياضة يوسف دمحم عبد الحليم دمحم الباطشمستجد319247 ــــ

62 C-6221ـــــــــــــــــــــ-Cالتأهيل الحركى عبد الحميد فوزى عبد الحميد مهدىمستجد419095 ــــ

120 برنامج الحساب االلى +Cبحث تطبيقىدمحم اشرف دمحم الهاشمى عبدالحميدمستجد518165
وتطبيقاته فى المجال الرياضى

D-ــــــــــــC-6042 ــــ

59 D5921ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى شادى عمر دمحم حسين شادىمستجد619085 ــــ

58 D5821ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى عزام عبد الكريم شحاتةباق718139 ــــ

58 D5821ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى عبد المنعم ابو المجد عبد المنعم الصعيدمستجد819115 ــــ

57 D5721ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى لطفى دمحم لطفى عطا هللمستجد919144 ــــ

57 D5721ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى دمحم وسام  على سكرمستجد1019197 ــــ

57 D5721ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى مصطفى محمود فؤاد السيد دمحممستجد1119229 ــــ

56 D5621ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى على محمود على سالممستجد1219121 ــــ

56 D5621ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى دمحم السيد دمحم احمد الديساوىمستجد1319165 ــــ

56 D5621ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى دمحم عبد الباسط دمحم عبادهمستجد1419182 ــــ

56 D5621ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى نبوى على النبوى الفوالىمستجد1519236 ــــ

55 D5521ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى ابراهيم دمحم سمير سليمان عبد الجوادمستجد1619005 ــــ

55 D5521ـــــــــــــــــــــDالتأهيل الحركى مصطفى مجدى مصطفى ابواحمدمستجد1719222 ــــ

54 D-5421ـــــــــــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى احمد دمحم جاد الشحنةمستجد1819039 ــــ

106 D-5342ــــــــــــDالتأهيل الحركى -Dالقوه البدنيهجودة دمحم جودة  مصطفى القرشمستجد1919064 ــــ
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52 D-5221ـــــــــــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى محمود عبد الحميد عبد العاطى احمد عبد الهادىمستجد2019208 ــــ

50 D-5021ـــــــــــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى ابراهيم احمد دمحم بدهمستجد2119001 ــــ

50 D-5021ـــــــــــــــــــــ-Dالتأهيل الحركى دمحم عامر عبد المنعم الشاعرمستجد2219256 ــــ

برنامج الحساب االلى -Dالتأهيل الحركى امجد صبحى دمحم احمدمستجد2318078
وتطبيقاته فى المجال الرياضى

Fالتشريح الوصفى والوظيفىF61ـــ ــــ

80غغالتأهيل الحركى غ(1)رفع اثقالغ(1)تايكوندوشريف رضا عبد الرحيم دمحم قمبرمستجد2419087 الرياضه للجميع 

تكنولوجيا التعليم التربيه دمحم سعيد عراقى ابوخضرةمستجد2519257
الرياضيه 

F تطبيقات فى  تدريس التربيه
الرياضيه وااللعاب الصغيره 

B+غالقوه البدنيهF81 علم  اجتماع رياضى
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