
  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 تدريب مسابقات الميدان و المضمار:  التخصص /                                                         قات الميدان و المضمارابتدريب مس:  القسم  
 

 م
 مادةال               

 
 اإلسم

 تدريب ميداني تخصصي تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي 

أعمال 
سنة   

02 
 12شفهي 

مج    
02 
 

أعمال سنة   
02 

 02شفهي 
مج    

102 
 

تطبيقي     
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 122مج    
 

 00 81 00 55 110 01 58 00 1 11  رضوان حمد سعيد عادل امانى 1

 00 88 05 55 00 18 50 10 1 10  السعيد محمد طارق تغريد 0

 18 08 02 55 58 18 12 01 1 10 عواجة المتجلى عبد محمد ريم 0

 08 81 05 55 120 00 58 00 0 02 فاديه سعد إبراهيم القصبي 0

 08 80 00 55 111 00 51 00 5 15  شاهين ربه عبد شاهين وائل لمى 8

 08 81 05 51 121 01 52 00 1 10  امين احمد امين هاجر 0

 00 80 02 02 102 02 02 02 12 02  الستار عبد رمضان هبه 1

 05 80 00 02 102 02 02 02 12 02  محمود محمد على هبه 5

   
 

 
 
 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 
 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 
 
 

 كرة يد:  التخصص /                                     األلعاب الرياضية                                   تدريب :  قسم ال     

 

 م

 المادة               

 

 اإلسم

 في المجال  تدريب ميداني تخصصي تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي التخصصي

أعمال سنة   
02 

 شفهي
 12 

   مج 
 02 

أعمال سنة   
02 

 شفهي
 02 

 مج    
102 

تطبيقي     
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 مج   
 122 

1 
 شعبان الدين حسام غادة

10 12 00 50 00 118 12 08 88 02 

       
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثاني لمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 

 كرة سلة:  التخصص /                                     األلعاب الرياضية                                   تدريب :  القسم      

 م

 المادة               

 

 اإلسم

 في المجال  تدريب ميداني تخصصي تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي التخصصي

ة   أعمال سن
02 

 شفهي 
12 

 مج    
02 

أعمال سنة   
02 

 شفهي
 02 

 مج  
  102 

تطبيقي     
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 مج    
122 

1 
 01 80 01 11 128 00 10 08 5 11  حسانين احمد مصطفى اسراء

0 
 00 81 00 18 120 08 50 08 15 11 حلمى محمد سامى زينب

0 
 50 82 00 00 50 10 00 02 0 10 محمد يوسف مدحت سارة

0 
 غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ العزيز عبد درويش سالى

8 
 05 85 02 10 110 05 50 00 5 15  السيد سيد نورهان

0 
 08 80 00 12 120 00 52 00 1 11  محمد على محسن هدير

 
       

 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 
 

 
 الثاني لمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 

 (م  1026 – 1025) الجامعي العام 

 

 كرة طائرة:  التخصص /                                     األلعاب الرياضية                                   تدريب :  القسم      

 

 م

 المادة               

 

 اإلسم

 لمجال في ا تدريب ميداني تخصصي تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي التخصصي

أعمال سنة   
02 

 شفهي
 12 

 مج  
  02 

أعمال سنة   
02 

 شفهي 
02 

 مج  
  102 

تطبيقي     
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 مج  
  122 

1 
 غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ مروة محمد ياسين عبد الرازق

 55 82 05 50 111 00 50 00 1 18  ابراهيم عادل ندى 0

 00 88 05 50 110 02 50 00 0 11  جابر اكرم والء 0

 
 

    
 
 

 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 مضرب العاب:  التخصص /                                     األلعاب الرياضية                                   تدريب :  القسم      

 م
 المادة               

 
 اإلسم

 في المجال  تدريب ميداني تخصصي تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي التخصصي

أعمال سنة   
02 

 شفهي
12 

 مج
02 

أعمال سنة   
02 

 شفهي
02 

 مج
102 

تطبيقي     
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 مج
122 

 66 38 28 53 77 11 66 26 9 17 ايه كرم عبد الحميد سالم 1

0 
 اسماء شحاتة فتح هللا

 
19 10 29 82 21 103 73 35 50 85 

0 
 اسماء مجدى ابراهيم

 
15 8 23 65 11 76 59 35 49 84 

 66 36 30 62 87 17 70 24 8 16 اميرة صالح عبد الحليم الجندى 0

8 
 سوسن سامى يوسف

 
17 9 26 68 11 79 64 36 54 90 

 83 51 32 61 80 13 67 23 8 15 حمود عليفاطمة رأفت م 0

 85 52 33 72 91 18 73 28 9 19 هاجر على ابراهيم مصطفى 1

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 
 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 

 

 هوكي:  التخصص /                                                      األلعاب الرياضية                  تدريب :  القسم      

 

 م
 المادة               

 
 اإلسم

 في المجال  تدريب ميداني تخصصي تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي التخصصي

أعمال سنة   
02 

 شفهي
 12 

 مج 
   02 

أعمال سنة   
02 

 شفهي
 02 

 مج    
102 

    تطبيقي 
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 مج  
  122 

 96 57 39 83 93 27 66 21 6 15  السيد حجاج سارة 1

 100 60 40 90 119 30 89 28 9 19  المجيد عبد طارق هاجر 0

 
 

       
 
 
 
 
 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 
 الثاني لمواد الفصل الدراسي ( تدريب ) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 

 كونغ فو:  التخصص /                                     المنازالت والرياضات الفردية                                   تدريب :  القسم      

 م

 المادة               

 

 اإلسم

 في المجال  تدريب ميداني تخصصي تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي التخصصي

أعمال سنة   
02 

 12شفهي 
 02مج    
 

أعمال سنة   
02 

 02شفهي 
 102مج    
 

تطبيقي     
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 122مج    
 

1 
 على فخرى حسن ايه

02 12 02 55 00 111 50 00 80 05 

0 
  عباسى سعيد جمال امنية

15 5 00 55 00 111 50 00 80 05 

0 
 العاطى عبد عاطف رانيا

11 0 02 52 00 120 58 08 88 02 

0 
  محمد المنعم عبد هللا هبه

18 0 00 58 00 111 58 00 81 00 

 
 

 

 

 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 

 الثاني لمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 

 سالح:  التخصص /                                                      المنازالت والرياضات الفردية                  تدريب :  القسم      

 م

 المادة               

 

 اإلسم

 في المجال  تدريب ميداني تخصصي تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي التخصصي

أعمال سنة   
02 

 شفهي
 12 

 مج 
   02 

أعمال سنة   
02 

 شفهي 
02 

 مج   
 102 

   تطبيقي  
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 مج  
  122 

 05 80 00 55 115 02 55 02 12 02  احمد عطية نصر خالد دينا 1

0 
 08 85 01 50 110 02 50 00 0 18  رضوان يحيى مجدى مروة

0 
 05 80 00 58 111 00 55 00 12 10 السيد خليفة صالح منار

0 
 05 80 00 50 111 00 55 01 12 11 راوى محمد محسن هللا منه

8 
 امام السيد حسن الدين جمال منى

11 0 00 52 00 120 52 00 80 00 

 08 85 01 58 110 05 50 01 0 15  امام المحسن عبد هيام 0

 
 

       



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 
 

 الثاني لمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 
 تايكوندو :  التخصص /                                     المنازالت والرياضات الفردية                                   تدريب :  القسم      

 م

 المادة               

 

 اإلسم

 في المجال  تدريب ميداني تخصصي تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي التخصصي

أعمال سنة   
02 

 يشفه
 12 

 مج
    02 

أعمال سنة   
02 

 شفهي
 02 

 مج  
 102 

تطبيقي     
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 مج
    122     

1 
  غريب الايه مجدى محمد

15 12 05 58 00 110 58 01 81 00 

0 
  نورهان تيمور زينهم

10 0 08 50 00 118 55 08 88 02 

0 
  يسر حمدان محمد عبد العزيز

11 12 01 50 00 118 50 01 81 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 –1025) العام الجامعي 

    

 كاراتية : التخصص /                                     المنازالت والرياضات الفردية                                   تدريب :  القسم   

 م

 المادة               

 

 اإلسم

 في المجال  تدريب ميداني تخصصي تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي التخصصي

أعمال سنة   
02 

 شفهي
 12 

 مج 
  02 

أعمال سنة   
02 

 شفهي
 02 

 مج   
 102 

تطبيقي     
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 مج
122 

 00 85 05 15 121 00 50 02 5 10 احمد سيد محمد يمالعظ عبد جمال ايه 1

 05 80 00 51 118 01 55 02 12 02 الجواد عبد محمود حمدى دينا 0

 00 85 05 52 112 08 58 00 0 11 السيد الحليم عبد رياض رضوى 0

 08 85 01 18 120 00 50 08 0 10 زيد ابو ابراهيم حسنى سارة 0

 00 85 05 51 110 00 50 08 0 10 بركات محمد مصطفى محمد همت 8

 05 80 00 02 111 05 50 05 12 15 الحفناوى حسن ابراهيم وسام 0

       
 
 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 
 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 

 

 تجديف :  التخصص /                                                   الرياضات المائية                     تدريب :  القسم      

 م

 المادة               

 

 اإلسم

 في المجال  تدريب ميداني تخصصي تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي التخصصي

أعمال سنة   
02 

 شفهي
 12 

 مج
    02 

أعمال سنة   
02 

 شفهي 
02 

 مج 
   102 

  تطبيقي   
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 مج   
 122 

           إسراء محمد عراقي مهدي  1

           ريم الحسيني عبد العال بدر  0

           هبه هللا سيد أحمد السيد عبد العال 0

 
 
 
 
 

       
 

                               



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثاني لفصل الدراسي لمواد ا( تدريب ) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 سباحة :  التخصص /                                     الرياضات المائية                                   تدريب :  القسم      

 م
 المادة               

 
 اإلسم

 في المجال  دريب ميداني تخصصيت تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي التخصصي

أعمال سنة   
02 

 شفهي
 12 

 مج  
  02 

أعمال سنة   
02 

 
 شفهي

 02 
 

 
 مج   

 102 
 

تطبيقي     
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 مج 
    122 

 

           محمد  القادرفوزى عبد ايه 1

           هللا عبد محمود امنية 0

            على محمد طارق دينا 0

            فضل محمد زكريا رانيا 0

           زايد محمد مصطفى شيرين 8

            العال عب محمد طارق شيماء 0

            تامر متولى تامر عائشة 1

            هللا عبد محمد هللا عبد علياء 5

           محمد ابراهيم السيد غادة 0

            مدمح قاسم صالح مروة 12

            حسن ابراهيم السيد ناهد 11

            محمد سيد طارق نوران 10

           محمود شعبان محمد هدى 10

 
         

 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 

 تمرينات إيقاعية:  التخصص /                             نات اإليقاعية والجماز الفني                                   التمريتدريب :  القسم      

 م

                                       
              المادة

 

 اإلسم

 تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي التخصصي
تدريب ميداني تخصصي في 

 جال الم

أعمال 
سنة   

02 

 شفهي
 02 

 مج  
  02 

أعمال 
 02سنة   

 شفهي 
02 

 مج
 002 

تطبيقي     
02 

أعمال 
سنة   

02 

تطبيقي     
02 

 مج   
  022 

 

 00 77 00 40 000 00 40 00 7 00  انجى على عبد المنعم حسن عامر 0

 00 70 02 40 000 02 40 00 02 00 رئيسة سعيد محمد حسن 0

 07 77 04 40 020 00 42 02 4 00 سن مصطفىشروق ح 0

 00 77 07 40 020 00 42 00 7 00 مرام جمال عبد السالم 0

 00 77 07 47 000 00 40 00 4 00  ناهد خالد عز الدين االبحر 7

 07 77 04 44 007 00 40 07 0 00  نورهان حمدى عثمان 0

 

 
 

 
 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 
 

 الثانيالفصل الدراسي لمواد (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 جمباز فني:  التخصص /                                     التمرينات اإليقاعية والجماز الفني                                   تدريب :  القسم      

 م
 المادة

 
 اإلسم

 في المجال تدريب ميداني تخصصي جالتدريب تخصصي في الم المدرب الرياضي التخصصي

أعمال سنة   
02 

 شفهي
12 

 مج
02 

أعمال سنة   
02 

 شفهي
02 

 مج
102 

تطبيقي     
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 مج
122 

 01 80 05 10 122 08 18 00 1 18 هللا عبد على محمد ايه 1

 00 81 01 50 121 08 10 15 0 18 الوهاب عبد صالح اسراء 0

 01 80 05 50 112 00 51 01 5 10 موسى عيد الدين نور اسماء 0

 01 80 05 15 121 00 11 08 5 11 السنوسى الوهاب عبد امل 0

 00 85 05 50 128 00 10 00 5 10 محمود البدوى احمد امنية 8

 01 85 00 50 110 02 50 05 12 15 ابراهيم السيد خالد ريهام 0

 محمد اسامة سارة 1
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 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 هللا عبد وليد سارة 5
10 

 
0 08 58 08 112 50 05 80 00 

 وهبه حلمى ساندراناصر 0
11 
 

0 00 52 00 120 50 05 80 01 

 00 80 01 52 120 01 10 02 0 10 الحميد عبد يحيى ابراهيم نورهان 12

 122 02 02 02 102 02 02 02 12 02 جاد زكريا يحيى ياسمين 11

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 
 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 
 

 تعبير حركي:  التخصص /                         تدريب التعبير الحركي واإليقاع الحركي                                   تدريب :  القسم      

 م
المادة                                  

 
 اإلسم

 في المجال  تدريب ميداني تخصصي تدريب تخصصي في المجال المدرب الرياضي التخصصي

أعمال سنة   
02 

 شفهي 
12 

 مج
 02 

أعمال سنة   
02 

 شفهي
 02 

 مج  
  102 

تطبيقي     
02 

أعمال سنة   
02 

تطبيقي     
02 

 مج 
    122 

 99 53 03 90 225 00 55 15 9 26 الوهاب عبد عفيفى دىحم مريم 2

 92 59 03 90 222 00 59 15 9 26  جمعة سيد الدين عالء منى 1

 95 55 03 90 223 00 53 15 20 23  الصادق السيد اسامة نورهان 0

 99 53 03 90 209 00 51 11 5 29  محمد فهمى هاشم هاجر 9

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) تخصص درجات الفرقة الرابعة 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 (  2) شعبة 

 التغذية للرياضيين   : المادة /  العلوم الحيوية والصحة الرياضية                                :  القسم      

 م
 

 المادة 
 اإلسم      

 02مج  12شفهي  02أعمال سنة 

 01 0 15 احمد سيد محمد العظيم عبد جمال آيه 1

 00 12 10 حسين على فخرى حسن آيه 0

 10 1 10 سالم الحميد عبد كرم آية 0

 5 1 1 هللا عبد على محمد آيه 0

 00 12 10 محمد فوزى القادر عبد أية 8

 0 0 1 السيد الوهاب عبد صالح اسراء 0

 12 0 0 مهدى عراقى محمد اسراء 1

 02 0 10 الشيمى حسانين حمدا مصطفى اسراء 5

 00 5 10 الجواد عبد الغنى عبد هللا فتح شحاته اسماء 0

 12 0 0 دسوقى ابراهيم مجدى اسماء 12

 00 0 02 موسى عيد الدين نور اسماء 11

 00 12 10  حمد سعيد عادل امانى 10

 12 8 8 محمد السنوسى الوهاب عبد أمل 10

 15 0 10  الحليم عبد محمود البدوى احمد امنيه 10

 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثاني لمواد الفصل الدراسي(  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 (  1) شعبة 
 التغذية للرياضيين         : المادة /  العلوم الحيوية والصحة الرياضية                             :  القسم      

 م
 

 المادة 
 اإلسم      

 02مج  12شفهي  02أعمال سنة 

 01 12 11 عباس سعيد جمال امنيه 1

 02 5 10 المجيد عبد هللا عبد محمود امنيه 0

 12 8 8 النجدى الحليم عبد صالح اميره 0

 10 8 11 عامر حسن المنعم عبد على انجى 0

 05 0 10        غريب محمد مجدى ايه 8

 10 0 11 السعيد محمد طارق تغريد 0

 00 0 11 الجواد عبد محمود حمدى دنيا 1

 05 0 10 احمد عطيه نصر خالد دينا 5

 10 0 0 على محمد طارق دينا 0

 0 0 0 الهوارى فضل محمد زكريا رانيا 12

 10 0 12 عزب محمد العاطى عبد عاطف رانيا 11

 02 0 11 السيد الحليم عبد رياض رضوى 10

 10 8 0 بدر العال عبد الحسينى ريم 10

 18 5 1  عواجه المتجلى عبد محمد ريم 10

 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 (  0) شعبة 
 ضيين       التغذية للريا: المادة /  العلوم الحيوية والصحة الرياضية                               :  القسم      

 م
 

 المادة 
 اإلسم      

 02مج  12شفهي  02أعمال سنة 

 00 12 10 ابراهيم السيد خالد ريهام 1

 02 12 02 حسن محمد سعيد رئيسه 0

 00 0 11 امام حلمى محمد سامى زينب 0

 05 12 15 عرب محمد محمد اسامه سارة 0

 02 1 10 على السيد حجاج ساره 8

 01 0 18 زيد ابو ابراهيم حسنى ساره 0

 5 1 1 محمد يوسف مدحت ساره 1

 00 0 10 الرحمن عبد هللا عبد وليد ساره 5

 ----- ---- ---- درويش العزيز عبد درويش سالى 0

 00 0 02 وهبه حلمى ناصر ساندرا 12

 02 12 12 حسين يوسف سامى سوسن 11

 00 8 10 محمد مصطفى حسن شروق 10

 18 1 5 دزاي محمد مصطفى شيرين 10

 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثاني لمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 (  9) شعبة 
 التغذية للرياضيين       : المادة /  العلوم الحيوية والصحة الرياضية                                   :  القسم      

 م
 

 المادة 
 سماإل      

 02مج  12شفهي  02أعمال سنة 

 10 0 12 شيماء طارق محمد عبد العال 1

 01 8 10 عائشه تامر متولى تامر 0

 00 12 10 علياء عبد هللا محمد عبد هللا 0

 10 0 10 غاده السيد ابراهيم محمد 0

 08 1 15 غاده حسام الدين شعبان جاد هللا 8

 01 1 10 فاديه سعد ابراهيم القصبى 0

 18 8 12 فاطمه رافت محمود على ربيع 1

 00 12 12 لمى وائل عبد ربه  سليمان شاهين 5

 10 1 11 مرام جمال عبد السالم حنفى 0

 15 5 5 مروة صالح قاسم محمد 12

 10 8 10 مروة مجدى يحي رضوان احمد 11

 ----- ----- ---- مروه محمد يا سين عبد الرازق 10

 00 12 10 الوهابمريم حمدى عفيفى عبد  10

 10 8 10 منار صالح خليفه السيد 10

 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص                           
 (م  1026 – 1025)العام الجامعي 

 (  5) شعبة 
 التغذية للرياضيين       : المادة /          العلوم الحيوية والصحة الرياضية                           :  القسم      

 م
 

 المادة 
 اإلسم      

 02مج  12شفهي  02أعمال سنة 

 02 8 18 راوى محمد محسن هللا منه 1

 02 8 18 امام السيد حسن جمال منى 0

 10 8 11 جمعه سيد الدين عالء منى 0

 15 0 10 االبحر حمدى الدين عز خالد ناهد 0

 18 8 12 الحافظ عبد محمد راهيماب عادل ندى 8

 00 0 10 محمد محمد سيد طارق نوران 0

 11 8 10  الحميد عبد يحيي ابراهيم نورهان 1

 00 1 18 الصادق السيد اسامه نورهان 5

 15 8 10 على زكى زينهم تيمور نورهان 0

 00 0 02 محمد احمد عثمان حمدى نورهان 12

 15 5 12 محمود محمد السيد سيد نورهان 11

 10 8 10 سعد امين احمد امين هاجر 10

 02 12 02 يوسف السيد المجيد عبد طارق هاجر 10

 18 8 12 مصطفى ابراهيم على هاجر 10

 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 (  6) شعبة 
 التغذية للرياضيين            : المادة /  لحيوية والصحة الرياضية                              العلوم ا:  القسم      

 م
 

 المادة 
 اإلسم      

 02مج  12شفهي  02أعمال سنة 

 10 8 1 عماشه محمد فهمى هاشم هاجر 1

 10 0 12 العال عبد السيد احمد سيد هللا هبه 0

 10 5 11 الرحمن عبد محمد المنعم عبد هللا هبة 0

 00 0 02 سالم السيد الستار عبد رمضان هبه 0

 00 12 10 حسن محمود محمد على هبه 8

 10 8 10 محمود شعبان محمود هدى 0

 00 1 18 محمد على محسن هدير 1

 01 0 18 بركات محمد مصطفى محمد همت 5

 00 1 10 ابراهيم امام المحسن عبد هيام 0

 00 1 10 الحفناوى سنح ابراهيم امل وسام 12

 02 0 10 فراج جابر اكرم والء 11

 02 12 10 جاد زكريا يحيي ياسمين 10

 00 0 10 العزيز عبد محمد يسرحمدان 10

                      



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 (  2) شعبة 
 اإلمكانات والمنشاَت في التربية الرياضية   : المادة /  اإلدارة الرياضية والترويح                                :  القسم      

 م
 

 المادة 
 اإلسم      

 02مج  12شفهي  02أعمال سنة 

 00 11 0 احمد سيد محمد العظيم عبد جمال آيه 1
 02 02 12 حسين على فخرى حسن آيه 0
 00 10 0 سالم الحميد عبد كرم آية 0
 15 12 5 هللا عبد على محمد آيه 0
 08 18 12 محمد فوزى القادر عبد أية 8
 10 10 1 السيد الوهاب عبد صالح اسراء 0
 10 12 0 مهدى عراقى محمد اسراء 1
 01 11 12 الشيمى حسانين احمد مصطفى اسراء 5
 08 10 0 لجوادا عبد الغنى عبد هللا فتح شحاته اسماء 0
 10 10 1 دسوقى ابراهيم مجدى اسماء 12
 00 02 0 موسى عيد الدين نور اسماء 11
 02 11 0  حمد سعيد عادل امانى 10
 10 12 0 محمد السنوسى الوهاب عبد أمل 10
 02 11 0  الحليم عبد محمود البدوى احمد امنيه 10

 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثاني صل الدراسيلمواد الف(  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 (  1) شعبة 
 اإلمكانات والمنشاَت في التربية الرياضية   : المادة /  اإلدارة الرياضية والترويح                                :  القسم           

 م
 

 المادة 
 اإلسم      

 02مج  12شفهي  02أعمال سنة 

 08 18 12 عباس سعيد جمال امنيه 1
 00 10 12 المجيد عبد هللا عبد محمود امنيه 0
 00 10 12 النجدى الحليم عبد صالح اميره 0
 01 10 5 عامر حسن المنعم عبد على انجى 0
 00 15 5        غريب محمد مجدى ايه 8
 10 10 0 السعيد محمد طارق تغريد 0
 05 10 0 الجواد عبد محمود حمدى دنيا 1
 00 10 12 احمد عطيه نصر خالد دينا 5
 01 10 5 على محمد طارق دينا 0
 08 10 0 الهوارى فضل محمد زكريا رانيا 12
 10 10 0 عزب محمد العاطى عبد عاطف رانيا 11
 00 10 0 السيد الحليم عبد رياض رضوى 10
 00 11 0 بدر العال عبد الحسينى ريم 10
 01 11 12  عواجه المتجلى عبد محمد ريم 10

 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 (  0) شعبة 
 اإلمكانات والمنشاَت في التربية الرياضية   : المادة /  اإلدارة الرياضية والترويح                                :  القسم      

 م
 

 المادة 
 اإلسم      

 02مج  12شفهي  02أعمال سنة 

 16 26 20 ابراهيم السيد خالد ريهام 1

 00 10 20 حسن محمد سعيد رئيسه 0

 16 25 5 امام حلمى محمد سامى زينب 0

 13 23 20 عرب محمد محمد اسامه سارة 0

 11 20 9 على السيد حجاج ساره 8

 10 29 9 زيد ابو ابراهيم حسنى ساره 0

 26 5 5 محمد يوسف مدحت هسار 1

 13 29 5 الرحمن عبد هللا عبد وليد ساره 5

 9 2 5 درويش العزيز عبد درويش سالى 0

 19 29 20 وهبه حلمى ناصر ساندرا 12

 12 20 5 حسين يوسف سامى سوسن 11

 16 23 9 محمد مصطفى حسن شروق 10

 10 20 3 زايد محمد مصطفى شيرين 10

 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) عة تخصص درجات الفرقة الراب
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 (  9) شعبة 
 اإلمكانات والمنشاَت في التربية الرياضية   : المادة /  اإلدارة الرياضية والترويح                                :  القسم           

 م
 

 المادة 
 اإلسم      

 02مج  12شفهي  02أعمال سنة 

 19 29 20 شيماء طارق محمد عبد العال 1

 00 10 20 عائشه تامر متولى تامر 0

 16 26 20 علياء عبد هللا محمد عبد هللا 0

 15 26 9 غاده السيد ابراهيم محمد 0

 00 10 20 غاده حسام الدين شعبان جاد هللا 8

 13 29 5 فاديه سعد ابراهيم القصبى 0

 10 25 5 حمود على ربيعفاطمه رافت م 1

 00 10 20 لمى وائل عبد ربه  سليمان شاهين 5

 16 25 5 مرام جمال عبد السالم حنفى 0

 15 29 9 مروة صالح قاسم محمد 12

 19 26 5 مروة مجدى يحي رضوان احمد 11

 غ غ غ مروه محمد يا سين عبد الرازق 10

 00 10 20 مريم حمدى عفيفى عبد الوهاب 10

 10 23 0 ر صالح خليفه السيدمنا 10

 
 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 (  5) شعبة 
 الرياضية   اإلمكانات والمنشاَت في التربية : المادة /  اإلدارة الرياضية والترويح                                :  القسم           

 م
 

 المادة 
 اإلسم      

 02مج  12شفهي  02أعمال سنة 

 13 23 20 راوى محمد محسن هللا منه 1

 15 26 9 امام السيد حسن جمال منى 0

 10 26 9 جمعه سيد الدين عالء منى 0

 19 25 9 االبحر حمدى الدين عز خالد ناهد 0

 19 25 9 الحافظ عبد محمد ابراهيم عادل ندى 8

 19 26 5 محمد محمد سيد طارق نوران 0

 10 29 6  الحميد عبد يحيي ابراهيم نورهان 1

 13 23 20 الصادق السيد اسامه نورهان 5

 15 23 5 على زكى زينهم تيمور نورهان 0

 19 29 20 محمد احمد عثمان حمدى نورهان 12

 15 29 9 محمود محمد السيد سيد نورهان 11

 10 26 3 سعد نامي احمد امين هاجر 10

 00 10 20 يوسف السيد المجيد عبد طارق هاجر 10

 16 26 20 مصطفى ابراهيم على هاجر 10

 

 



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025)العام الجامعي 

 (  6) شعبة 
 اإلمكانات والمنشاَت في التربية الرياضية     : المادة /                        اإلدارة الرياضية والترويح          :  القسم         

 م
 

 المادة 
 اإلسم      

 02مج  12شفهي  02أعمال سنة 

 15 25 20 عماشه محمد فهمى هاشم هاجر 1

 19 26 5 العال عبد السيد احمد سيد هللا هبه 0

 15 23 5 الرحمن عبد محمد المنعم عبد هللا هبة 0

 00 10 20 سالم السيد الستار عبد رمضان هبه 0

 00 10 20 حسن محمود محمد على هبه 8

 11 26 6 محمود شعبان محمود هدى 0

 16 26 20 محمد على محسن هدير 1

 16 26 20 بركات محمد مصطفى محمد همت 5

 19 29 20 ابراهيم امام المحسن عبد هيام 0

 13 25 9 وىالحفنا حسن ابراهيم امل وسام 12

 13 23 20 فراج جابر اكرم والء 11

 00 10 20 جاد زكريا يحيي ياسمين 10

 19 26 5 العزيز عبد محمد حمدان يسر 10



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 (  2) شعبة 
 النفسية واإلجتماعية الرياضية   العلوم التربوية و:  القسم      

 م

 المادة 
    
 اإلسم   

مقدمة في البحث العلمي 
 واإلحصاء

 سيكولوجية المنافسات 
اإلختبارات والمقاييس في التربية 

 0الرياضية 

أعمال 
 02سنة 

شفهي 
12 

 02مج 
أعمال 

 02سنة 
شفهي 

12 
 02مج 

أعمال 
 02سنة 

شفهي 
12 

 02مج 

 00 5 18 18 1 5 00 5 18 احمد سيد محمد العظيم عبد جمال آيه 1

 00 12 10 02 12 02 02 12 02 حسين على فخرى حسن آيه 0

 00 5 10 01 12 11 15 0 0 سالم الحميد عبد كرم آية 0

 02 1 10 11 8 0 11 0 11 هللا عبد على محمد آيه 0

 00 12 10 10 12 0 01 5 10 محمد فوزى القادر عبد أية 8

 02 1 10 8 0 0 01 5 10 السيد الوهاب عبد صالح اسراء 0

 00 0 10 11 8 0 01 1 10 مهدى عراقى محمد اسراء 1

 05 12 15 00 5 10 08 1 15 الشيمى حسانين احمد مصطفى اسراء 5

 عبد الغنى عبد هللا فتح شحاته اسماء 0
 05 12 15 02 5 10 02 5 10 الجواد

 02 5 10 0 1 1 10 0 8 دسوقى ابراهيم مجدى اسماء 12

 00 12 10 02 12 02 00 1 10 موسى عيد الدين نور اسماء 11

 05 12 15 01 8 10 01 1 02  حمد سعيد عادل امانى 10

 08 0 10 10 1 8 00 5 18 محمد السنوسى الوهاب عبد أمل 10

 01 5 10 10 0 1 00 1 10  الحليم عبد محمود البدوى احمد امنيه 10
         



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 
 الثاني لمواد الفصل الدراسي(  تدريب) الرابعة تخصص  درجات الفرقة

 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 
 (  1) شعبة 

 العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية الرياضية   :  القسم      

 م

 
 المادة 

 اإلسم      

مقدمة في البحث العلمي 
 واإلحصاء

 سيكولوجية المنافسات 
التربية  اإلختبارات والمقاييس في

 0الرياضية 
أعمال 

 02سنة 
شفهي 

12 
 02مج 

أعمال 
 02سنة 

شفهي 
12 

 02مج 
أعمال 

 02سنة 
شفهي 

12 
 02مج 

 00 5 18 00 1 18 02 1 10 عباس سعيد جمال امنيه 1

 01 0 15 02 0 11 00 0 02 المجيد عبد هللا عبد محمود امنيه 0

 00 0 10 11 12 1 01 12 11 النجدى الحليم عبد صالح اميره 0

 00 0 18 10 0 12 00 12 10 عامر حسن المنعم عبد على انجى 0

 00 12 10 05 12 15 00 0 10        غريب محمد مجدى ايه 8

 00 5 10 15 0 10 00 0 02 السعيد محمد طارق تغريد 0

 00 12 10 00 12 10 00 0 02 الجواد عبد محمود حمدى دنيا 1

 05 12 15 02 12 02 05 5 02 احمد عطيه نصر خالد دينا 5

 08 0 10 0 0 0 10 5 0 على محمد طارق دينا 0

 01 12 11 10 12 0 10 0 0 الهوارى فضل محمد زكريا رانيا 12

 01 5 10 5 0 0 18 5 1 عزب محمد العاطى عبد عاطف رانيا 11

 00 12 10 15 5 12 02 1 10 السيد الحليم عبد رياض رضوى 10

 00 0 11 01 1 10 00 0 15 بدر العال بدع الحسينى ريم 10

 08 0 10 18 1 5 01 5 10  عواجه المتجلى عبد محمد ريم 10



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 
 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 ( 0) شعبة 
 ضية   العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية الريا:  القسم      

 م

 
 المادة 

 اإلسم      

مقدمة في البحث العلمي 
 واإلحصاء

 سيكولوجية المنافسات 
اإلختبارات والمقاييس في التربية 

 0الرياضية 

أعمال 
 02سنة 

شفهي 
12 

 02مج 
أعمال 
سنة 
02 

شفهي 
12 

 02مج 
أعمال 

 02سنة 
شفهي 

12 
 02مج 

 02 12 02 02 12 02 00 12 10 ابراهيم السيد خالد ريهام 1

 02 12 02 02 12 02 02 12 02 حسن محمد سعيد رئيسه 0

 00 0 11 10 0 8 01 0 15 امام حلمى محمد سامى زينب 0

 01 12 11 00 12 10 02 12 02 عرب محمد محمد اسامه سارة 0

 01 12 11 10 8 5 01 1 10 على السيد حجاج ساره 8

 01 0 15 0 8 0 00 1 18 زيد ابو ابراهيم حسنى ساره 0

 8 غ 8 0 5 1 01 0 18 محمد يوسف مدحت ساره 1

 00 5 15 00 12 10 00 0 02 الرحمن عبد هللا عبد وليد ساره 5

 غ غ غ 8 8 غ 15 5 12 درويش العزيز عبد درويش سالى 0

 00 0 11 08 12 18 00 5 15 وهبه حلمى ناصر ساندرا 12

 08 0 10 10 1 0 18 8 12 حسين يوسف سامى سوسن 11

 08 0 10 10 1 1 00 18 5 محمد مصطفى حسن شروق 10

 00 0 18 5 1 1 10 0 5 زايد محمد مصطفى شيرين 10



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثاني لمواد الفصل الدراسي ( تدريب ) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 (  9) شعبة 
 جتماعية الرياضية   العلوم التربوية والنفسية واإل:  القسم                

 م

 المادة 
 اإلسم      

مقدمة في البحث العلمي 
 واإلحصاء

 سيكولوجية المنافسات 
اإلختبارات والمقاييس في التربية 

 0الرياضية 

أعمال 
 02سنة 

 02مج  12شفهي 
أعمال 

 02سنة 
شفهي 

12 
 02مج 

أعمال 
 02سنة 

شفهي 
12 

 02مج 

 08 0 10 02 12 12 15 0 10 شيماء طارق محمد عبد العال 1

 02 12 02 00 12 10 00 0 18 عائشه تامر متولى تامر 0

 08 5 11 10 12 0 00 1 18 علياء عبد هللا محمد عبد هللا 0

 00 5 18 10 1 0 11 5 0 غاده السيد ابراهيم محمد 0

 02 12 02 00 12 10 00 0 10 غاده حسام الدين شعبان جاد هللا 8

 08 0 10 8 1 0 00 1 11 القصبىفاديه سعد ابراهيم  0

 00 5 10 02 12 12 15 0 10 فاطمه رافت محمود على ربيع 1

 00 12 10 00 12 10 08 1 15 لمى وائل عبد ربه  سليمان شاهين 5

 02 1 10 01 12 11 18 1 5 مرام جمال عبد السالم حنفى 0

 10 1 10 10 12 0 00 12 10 مروة صالح قاسم محمد 12

 00 5 10 10 12 0 10 1 8 دى يحي رضوان احمدمروة مج 11

 غ غ غ غ غ غ غ غ غ مروه محمد يا سين عبد الرازق 10

 08 5 11 11 12 1 05 12 15 مريم حمدى عفيفى عبد الوهاب 10

 00 1 10 11 12 1 01 12 11 منار صالح خليفه السيد 10



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 لثانيالمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 ( 5) شعبة 
 العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية الرياضية   :  القسم      

 م

 المادة 
 اإلسم      

مقدمة في البحث العلمي 
 واإلحصاء

 سيكولوجية المنافسات 
اإلختبارات والمقاييس في التربية 

 0الرياضية 

أعمال 
 02سنة 

 02مج  12شفهي 
أعمال 

 02سنة 
شفهي 

12 
 02مج 

أعمال 
 02سنة 

شفهي 
12 

 02مج 

 01 0 15 05 12 15 00 12 10 راوى محمد محسن هللا منه 1

 00 5 18 11 12 1 00 0 18 امام السيد حسن جمال منى 0

 02 1 10 18 8 12 10 5 11 جمعه سيد الدين عالء منى 0

 01 0 15 11 1 12 01 5 10 االبحر حمدى الدين عز خالد ناهد 0

 00 5 10 1 1 0 00 12 10 الحافظ عبد محمد ابراهيم عادل ندى 8

 00 5 18 10 8 0 00 12 10 محمد محمد سيد طارق نوران 0

 00 5 18 0 8 1 15 5 12  الحميد عبد يحيي ابراهيم نورهان 1

 05 12 15 00 0 10 11 1 12 الصادق السيد اسامه نورهان 5

 05 12 15 00 12 0 18 5 1 على زكى مزينه تيمور نورهان 0

 01 12 11 00 12 10 08 12 18 محمد احمد عثمان حمدى نورهان 12

 01 12 11 15 12 5 01 0 10 محمود محمد السيد سيد نورهان 11

 01 0 15 00 12 10 05 0 10 سعد امين احمد امين هاجر 10

 02 12 02 02 12 02 02 12 02 يوسف السيد المجيد عبد طارق هاجر 10

 08 5 11 10 12 0 01 12 11 مصطفى ابراهيم على هاجر 10



  
 

 وحدة القياس والتقويم الطالبي       
 بالجزيرة  –كلية التربية الرياضة للبنات    

                                                             عميدة الكلية                                                                                                                                      أستاذ المادة               رئيس القسم          يعتمد         القياس والتقويم الطالبيوحدة  عضو تنفيذى

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

 

 الثانيلمواد الفصل الدراسي (  تدريب) درجات الفرقة الرابعة تخصص 
 (م  1026 – 1025) العام الجامعي 

 (  6) شعبة 
 العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية الرياضية   :  القسم      

 م

 المادة                           
 اإلسم 

 سيكولوجية المنافسات  مقدمة في البحث العلمي واإلحصاء
اإلختبارات والمقاييس في التربية 

 0الرياضية 

أعمال 
 02سنة 

 02مج  12شفهي 
أعمال 

 02سنة 
شفهي 

12 
 02مج 

أعمال 
 02سنة 

شفهي 
12 

 02مج 

 08 0 10 10 5 0 11 0 5 عماشه محمد فهمى هاشم هاجر 1

 01 5 10 10 5 8 02 12 12 العال عبد السيد احمد سيد هللا هبه 0

 00 0 10 15 0 0 10 0 1 الرحمن عبد محمد المنعم عبد هللا هبة 0

 02 12 02 05 12 15 05 12 15 سالم السيد الستار عبد رمضان هبه 0

 02 12 02 02 12 02 02 12 02 حسن محمود محمد على هبه 8

 00 0 11 10 1 0 08 12 18 محمود شعبان محمود هدى 0

 08 0 10 01 12 11 02 5 10 محمد على محسن هدير 1

 08 0 10 00 5 18 10 0 12 بركات محمد مصطفى محمد همت 5

 00 0 11 01 1 10 02 12 12 ابراهيم امام المحسن عبد هيام 0

 05 12 15 15 12 5 00 0 18 الحفناوى حسن ابراهيم امل وسام 12

 05 12 15 00 12 10 02 5 10 فراج برجا اكرم والء 11

 02 12 02 02 12 02 00 0 10 جاد زكريا يحيي ياسمين 10

 00 12 10 15 12 5 15 5 12 العزيز عبد محمد يسرحمدان 10

 


