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                                                                                                                                                                      عميدة الكلية                        رئيس القسم          يعتمد    أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

 مرفت سالم/ د.أ                                                                                                فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ

 ج

 (  0) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي  األوللمواد الفصل الدراسي (  إدارة )درجات الفرقة الرابعة تخصص 
     التعبير الحركي تطبيقات تخصصية في: المادة /                  اإليقاع الحركي               التعبير الحركي وتدريب : القسم      

                                  م
 المادة                                

 
 اإلسم    

 22..تطبيقي     7.5شفوي    22.5أعمال سنه    

 1122 7 12 ايات سعيد المغاورى محمد حسن 1

 1122 6 27 اية اشرف محمود اللبيشى 2

 1122 2 2 اسراء احمد على عبد الفتاح على 3

 1122 622 26 ىاسراء محمود على عطيه حنف 4

 1122 7 12 الشيماء ماهر عبد الفتاح محمد 5

 1122 7 12 أمنية صالح حسين ابراهيم 6

 1122 722 12 ايمان فوزى  صالح عبد الحفيظ  7

 1122 622 27 ايمان مجدى مصطفى عبد الفتاح 8

 1122 722 12 بسمة سليمان دياب سليمان 9

 1122 722 12 دولت طارق محمد صالح الدين 11

 1122 7 21 رندا محمود محمد الصاوى 11

 1122 722 11 سلوان اسامه بدوى ابراهيم 12

 1122 7 12 ضحى محمد ابو المعاطى محمد 13

 1122 222 21 فاطمة الزهراء سعيد غريب عبد الرازق 14

 1122 622 12 مديانه سيد محمد السيد 15

 1122 722 21 جدمنار محمد طاهر ابراهيم محمد حلمى ابو الم 16

 1122 722 21 هاجر محمد منير عبد الدايم 17

 1122 622 12 هدير محمد اسماعيل عبد اللطيف 18

 1122 722 21 والء عماد الدين حمدى سليمان السيد 19



 

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

[Type text] 

                                                                                                                                                                      عميدة الكلية                        رئيس القسم          يعتمد    أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

 مرفت سالم/ د.أ                                                                                                فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ

 (  0) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي األول لمواد الفصل الدراسي (  إدارة) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
     الرياضات المائية   تطبيقات تخصصية في: المادة /               تدريب الرياضات المائية                  : القسم      

 م 
                              

 المادة                                
 اإلسم    

 03تطبيقي     7.5شفوي    22.5أعمال سنه    

 11 7 21 يد المغاورى محمد حسنايات سع 1

 11 7 21 اية اشرف محمود اللبيشى 2

 11 6 22 اسراء احمد على عبد الفتاح على 3

 11 6 22 اسراء محمود على عطيه حنفى 4

 11 6 21 الشيماء ماهر عبد الفتاح محمد 5

 11 7 12 أمنية صالح حسين ابراهيم 6

 11 7 22 ايمان فوزى  صالح عبد الحفيظ  7

 11 7 26 ايمان مجدى مصطفى عبد الفتاح 8

 11 6 12 بسمة سليمان دياب سليمان 9

 11 6 27 دولت طارق محمد صالح الدين 11

 11 6 22 رندا محمود محمد الصاوى 11

 11 7 27 سلوان اسامه بدوى ابراهيم 12

 11 6 21 ضحى محمد ابو المعاطى محمد 13

 27 7 21 رازقفاطمة الزهراء سعيد غريب عبد ال 14

 27 6 22 مديانه سيد محمد السيد 15

 27 7 21 منار محمد طاهر ابراهيم محمد حلمى ابو المجد 16

 11 7 27 هاجر محمد منير عبد الدايم 17

 11 7 21 هدير محمد اسماعيل عبد اللطيف 18

 11 6 21 والء عماد الدين حمدى سليمان السيد 19



 

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

[Type text] 

                                                                                                                                                                      عميدة الكلية                        رئيس القسم          يعتمد    أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

 مرفت سالم/ د.أ                                                                                                فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ

 (  0) شعبة  (م  4102 – 4102) العام الجامعي  األوللمواد الفصل الدراسي (  إدارة ) درجات الفرقة الرابعة تخصص   
          اإلدارة الرياضية و الترويح: القسم      

                                  م
 المادة                                

 
 اإلسم    

 تدريب ميداني في اإلدارة الرياضية ل الرياضي العالقات العامة في المجا اإلدارة الرياضية

أعمال سنه 
.3 

 شفهي
03 

 مج
03 

أعمال سنه 
.3 

 شفهي
03 

 مج
03 

أعمال سنه 
03 

 تطبيقي
03 

 مج
 3. ايات سعيد المغاورى محمد حسن 1 033

 
03 02 21 1 11 01 62 11 

 1 21 اية اشرف محمود اللبيشى 2
 

16 21 1 17 01 62 11 

 12 22 02 24 4 22 26 6 22 على عبد الفتاح علىاسراء احمد  3

 11 26 01 14 7 27 11 6 26 اسراء محمود على عطيه حنفى 4

 16 27 01 11 6 26 12 1 27 الشيماء ماهر عبد الفتاح محمد 5

 11 21 42 16 7 21 02 22 12 أمنية صالح حسين ابراهيم 6

 12 27 01 16 1 27 12 7 21 ايمان فوزى  صالح عبد الحفيظ  7

 12 26 02 14 7 27 16 1 21 ايمان مجدى مصطفى عبد الفتاح 8

 11 21 01 11 1 21 12 7 21 بسمة سليمان دياب سليمان 9

 17 21 01 16 1 21 11 1 12 دولت طارق محمد صالح الدين 11

 12 26 01 10 1 22 12 1 27 رندا محمود محمد الصاوى 11

 222 62 42 02 22 12 11 1 12 سلوان اسامه بدوى ابراهيم 12

 222 62 42 11 22 21 02 22 12 ضحى محمد ابو المعاطى محمد 13

 17 21 01 17 1 21 11 7 22 فاطمة الزهراء سعيد غريب عبد الرازق 14

 11 21 01 17 1 21 14 7 27 مديانه سيد محمد السيد 15

 12 21 00 21 4 22 10 7 26 منار محمد طاهر ابراهيم محمد حلمى ابو المجد 16

 11 21 01 12 6 22 17 1 21 هاجر محمد منير عبد الدايم 17

 17 21 01 11 1 21 17 1 21 هدير محمد اسماعيل عبد اللطيف 18

 16 21 01 12 1 27 14 1 26 والء عماد الدين حمدى سليمان السيد 19
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                                                                                                                                                                      عميدة الكلية                        رئيس القسم          يعتمد    أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

 مرفت سالم/ د.أ                                                                                                فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ

 (  0) شعبة  (م  4102 – 4102) م الجامعي العا األوللمواد الفصل الدراسي (  إدارة )درجات الفرقة الرابعة تخصص 
          اإلدارة الرياضية و الترويح: القسم      
                                  م

 المادة                                
 

 اإلسم    

 تنظيم وادارة المعسكرات 

 شفهي 3.أعمال سنه 
03 

 تطبيقى
 00 2 02 مد حسنايات سعيد المغاورى مح 1 03

 22 2 22 اية اشرف محمود اللبيشى 2

 22 4 22 اسراء احمد على عبد الفتاح على 3

 20 4 20 اسراء محمود على عطيه حنفى 4

 20 4 20 الشيماء ماهر عبد الفتاح محمد 5

 22 2 24 أمنية صالح حسين ابراهيم 6

 24 2 24 ايمان فوزى  صالح عبد الحفيظ  7

 20 2 24 مصطفى عبد الفتاحايمان مجدى  8

 24 4 22 بسمة سليمان دياب سليمان 9

 24 2 22 دولت طارق محمد صالح الدين 11

 20 2 20 رندا محمود محمد الصاوى 11  

 22 2 22 سلوان اسامه بدوى ابراهيم 12

 22 2 22 ضحى محمد ابو المعاطى محمد 13

 24 4 24 فاطمة الزهراء سعيد غريب عبد الرازق 14

 22 2 22 مديانه سيد محمد السيد 15

 21 4 21 منار محمد طاهر ابراهيم محمد حلمى ابو المجد 16

 20 4 20 هاجر محمد منير عبد الدايم 17

 22 2 22 هدير محمد اسماعيل عبد اللطيف 18

 22 2 20 والء عماد الدين حمدى سليمان السيد 19



 

 ش الشفوي

 ع أعمال السنة

 ط التطبيقي
         وحدة القياس والتقويم الطالبى  

 كلية التربية الرياضية بنات    

[Type text] 

                                                                                                                                                                      عميدة الكلية                        رئيس القسم          يعتمد    أستاذ المادة              وحدة القياس والتقويم الطالبي عضو تنفيذى

 مرفت سالم/ د.أ                                                                                                فاطمه محمد عبد الباقي/ د.أ

 


