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إهداء
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دليل الخريجين

االفتتاحية
احلمد هلل علي فضله وكرمه ملا وفقنا إليه يف حتقيق اهلدف الذي نصبوا إليه.
وبعد .........
فبقدر ما مرت به سنوات دراستنا حافلة بالعمل والعلم يف جمالنا بقدر
ما تغمرنا اليوم سعادة كبرية بعد أن خترجنا ووضعنا أقدامنا على بداية
طريق العمل واملستقبل الذي حناول فيه جاهدين أن نستثمر علمنا وطاقتنا.
وإذا كانت هذه رسالتنا ومسئولية تقع على عاتقنا فإننا واثقون يف
عون اهلل تعاىل وتأييده لنا وفى هذه املناسبة نعاهد اهلل تعاىل يف الصدق
وإخالص العمل .
واهلل وىل التوفيق
مع أرق التحيات وأطيب التمنيات
أمانة اخلرجني
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كلمة
السيد األستاذ الدكتور  /عبد احلكيم عبد اخلالق خليل
رئيس اجلامعة
أبنائي وبناتي وخرجيي وخرجيات كلية الرتبية الرياضية
إنها لفرصة طيبه أن أتوجه بكلميت إليكم اليووم وأنوتم ختنوون أوىل
خنواتكم حنوو املسوتقبل متمنيوا لكوم الناوايف يف حيواتكم العمليوة ...
فأعلموا أبنائي أن الناايف ليس بالصعب أو املستحيل ولكنه دائما حيتاج إلي
إميان يدعمه اجلهد والعمول واموتال القودرات واملهوارات العلميوة والعمليوة
فواظبوووا علووي صووقل مهوواراتكم وال يكوون ختوورجكم أخوور عهوودكم
جبامعتكم  ،فكونوا دائما علي صله بها تنهلون من علمها وخربات أساتذتها
وال تركنوا إلي الدعة والراحة  ،فما أعذب طعم الناايف بعد الكود والعمول ،
فالناايف دائما يولد من رحم اجلهد واملعاناة .
أبنائى ....
أنتم حاضر هوذه األموة ومسوتقبلها فوال تبولووا عليهوا بكول عمول
خملص وأعلموا أن جناحكم هو جزء من جناحها وحلمكم الصغري هوو جوزء
من هذا احللم الكبري الذي نأمله مجيعا هلوذا الووطن العزيوز ،فكونووا للوة
شعلته التى تضئ له النريق حنو طريق املسوتقبل املنووود الوذص نصوبو اليوه
مجيعا .
وفقكم اهلل وسدد على طريق احلق خناكم

دليل الخريجين

كلموة
السيد األستاذ الدكتور  /حمسن حممود مقوط
نائب رئيس اجلامعة لوئون التعليم والنالب
أبنائي وبناتي األعزاء خرجيي وخرجيات كلية الرتبية الرياضية
إنها لفرصة طيبة ومناسبة عزيزة علي نفسي أن أهنئكم يف يوم عيد
خترجكم علي انتهاء املرحلة اجلامعية األولي وبدء مرحلة العمل واإلبودا يف
جماالت ختصصاتكم .
إن كلية الرتبية الرياضية من الكليات العريقة اليت تقووم منوذ القودم
ب ودور خوودمي هووام  ،وخرجييهووا يوووكلون اهليكوول األساسووي للم سسووات
واهليئات الرياضية يف مصر  ،ولذا فإن جامعة طننا قد أعنوت اهتماموا خاصوا
لكلية الرتبية الرياضية وبراجمها الدراسية .
إن العامل كله يتاه األن إلي النهوض بالرياضة  ،ونهضة مصر وتقودمها
يعتمد أساسا علي أدائكم وقودراتكم علوى اقتحوام جمواالت سووق العمول
املوتلفة  ،ومواكبة حتديات العصر  ،فأنتم متثلون العمود الفقوري للرياضوة
يف مصر .
إنين أدعوكم أن تتواصلوا مع كليتكم وأساتذتكم  ،فالعلم ليس له
نهاية وليس له حدود ويغدو بسرعة مذهلة يف كل يوم إن مل يكن يف كل
ساعة ،فداوموا أيها األبناء األعزاء علي اإلطال واملعرفوة ملتابعوة كول موا هوو
جديد وحنن علي ثقة ويقني يف أن جند يف أدائكم حصيلة ما تعلمتموه .
وفقكم اهلل وسدد على طريق احلق خناكم
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كلموة
السيد األستاذ الدكتور  /إبراهيم عبد الوهاب سامل
نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث
أبنائي وبناتي خرجيي وخرجيات كلية الرتبية الرياضية
يسعدني ويورفين أن أكون بينكم اليوم ألقدم لكم أمجول التهوانى
بتحقيووق حلمكووم الووذص طاملووا سووعيتم إليووه وبووذلتم قصووارص جهوودكم فووى
حتقيقه.
شكري وتقديري ألسركم – اآلباء واألمهات – الذين كوان هلوم الودور
األكرب ملا أنتم عليه اآلن .
أيضا شكري وتقديري للسادة العلماء أعضاء هيئة التدريس وكذلك
السادة املعيدون واملدرسون املساعدون الوذين قواموا بوواجبهم حنووكم بوورف
وأمانة.
وأخص بالوكر أيضوا اإلدارات السوابقة واحلاليوة للاامعوة والكليوة
لتوووفريهم البيئووة التعليميووة واملنووا التعليمووي املناسووب لناووايف العمليووة
التعليمية.
وفقكم اهلل وسدد خناكم
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كلموة
السيد األستاذ الدكتور  /حممد ألد ضبعون
نائب رئيس اجلامعة
لوئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
أبنائى اخلرجيني :
إنه ملن دواعي سروري وفوري واعتزازي أن أشهد معكم اليوم ختريج
دفعة من دفعات كلية الرتبية الرياضية تلك الكلية اليت كان هلا الفضل
على أجيال للت رايات العلم واملسئولية يف شتى جماالت احلياة على
الصعيد احمللى والعاملى  .اليوم نوهد هذه الفرحة يف عيون أبناءنا اخلرجيني
بعد سنوات حافلة من العمل والعلم والنواط يف كافة اجملاالت النالبية ،
كما كان لتلك اجملموعة املوتارة من أعضاء هيئة التدريس الفضل األكرب
فى العمل على االرتقاء بكليتكم العزيزة  ،وبهذه املناسبة أتوجه لكم وملن
وقف ورؤاكم من أباء وأمهات باذلني اجلهد مضحني بكل عزيز لديهم حتى
يروا هذه اللحظة التى متثل هلم األمل يف مستقبل باهر بأذن اهلل واجتيازكم
بناايف تلك املرحلة الفاصلة من حياتكم .
أبنائى اخلرجيني
إن التنور املستمر واإلهتمام بالبحث العلمي هو اهلدف املنوود يف تلك
املرحلة ولقد كان لكليتكم دورا بارزا فى هذا اجملال جعلها يف مصاف
املراكز العلمية املتنورة بفضل اإلدارة الرشيدة لتلك الكلية العريقة ،
وذلك عن طريق تنويع التكنولوجيا احلديثة يف خدمة العملية التعليمية
هلو مصدر فور لنا مجيعا  ...وإننا نرص أن اآلمال اليت انتظرناها قد حتققت أو
تكاد تتحقق  ..ولكن ما جيب أن ن كد عليه أن التنوير احلقيقى هو
التنوير يف األداء والعمل والتمسك بالقيم والتقاليد اجلامعية يف كافة
جماالت حياتكم املستقبلية بأذن اهلل .
أبنائي اخلرجيني
أننى أرجو أن تكونوا مجيعا مثال وقدوة بني خرجيي كليات الرتبية
الرياضية األخرص يف مصر من الناحية العلمية واألخالقية والسلوكية أثناء
ممارسة مهنتكم الساميه ومثلما كنتم يف كلية متميزة أرجو أن تظلوا
متميزين يف عملكم حتى ميكن االرتقاء بتلك املهمة اإلنسانية السامية .
وفقكم اهلل ملا فيه خري املهنة وخري الوطن
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كلموة
السيد األستاذ الدكتور  /حممد أشرف عوض
وكيل الكلية لوئون التعليم والنالب
والقائم بإعمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
وعميد الكلية
أبنائي وبناتي اخلرجيني
بعد جنايف ثورة  52يناير و 03يونيو وحتقيق بعض أمالكم حنو
مستقبل أفضل ،يسعدني أن أبدأ كلميت إليكم بتحية إجالل وتقدير إىل
كل شاب مصرص بذل جهدا وقدم روحه جسرا لتعرب عليه مصرنا العزيزة من
ظالم اليأس إىل نور األمل ومستقبل مورق حيقق طموحتنا مجيعا.
أبنائي اخلرجيني
أن العلم ظل وسيظل هو الوسيلة الرئيسية بعد األخالق والقيم لتحقيق
التقدم والتنوير املستمر واالهتمام بالبحث العلمى هو اهلدف املنوود فى هذه
املرحلة ولقد كان لكلية الرتبية الرياضية دور بارزا يف هذا اجملال جعلها فى
مصاف املراكز العلمية املتنورة بفضل إرادتها الرشيدة.
أبنائي اخلرجيني
وفى هذا املقام ال يفوتين أن أتقدم للسيد أ.د /مجال عبد احلليم اجلمل
عميد الكلية األسبق خبالص الوكر والتقدير على ما قدمه للكلية من
جهد يف سبيل إعداد ه الء اخلرجني .
وفى هذه املناسبة النيبة فأنين أدعوا أبنائنا النالب إىل الوقوف مع
أنفسهم وقفة قصرية لتأمل حياتهم املستقبلية القادمة بالثقة يف أنفسهم
بقدراتهم وفى مستقبلهم وباهلل جل شأنه من قبل ومن بعد وأن يعقدوا العزم
على أن يرد اجلميل للوطن الغالي ملصرنا احلبيبة .
فأنتم أيها الوباب األمل والنمويف هلذا البلد النيب ...كونوا أوفياء
برره ملصرنا العزيزة ببذل اجلهد واالجتهاد والعمل اجلاد واملثمر واملواركة
اإلجيابية الفعالة يف كل دروب احلياة من أجل غدا مورق وأفضل .
وفقكم اهلل ورعاكم وسدد خناكم
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كلموة
السيدة األستاذ الدكتور  /فتحي حممد ندا
وكيل الكلية لوئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
أبنائي وبناتي اخلرجيون
تعودنا كل عام أن نتوار مع أبنائنا النلبة والنالبات باالحتفال
بيوم اخلرجيني .هذا اليوم الذص حيصد فيه اخلريج مثار اجلهد املبذول طوال اربع
سنوات متصلة من الدراسة النظرية والتنبيق العملى ليتمكن من اخلروج
إىل معرت احلياة العملية بعقلية علمية كاملة.
إن جنى مثار اجلهد ال يقتصر على اخلرجيني فحسب  ...بل يوعر به
أساتذة الكلية أيضا ألن جهودهم املبذولة وخرباتهم النويلة باجملال العلمى
واألكادميى األساس فى تكوين خريج ناجح قادر على التعامل مع احلياة
العملية جبودة عالية.
ينيب ىل أن أهنئ النلبة والنالبات خرجيى هذا العام بهذا اليوم،
كما أهنئ أسر ه الء اخلرجيني على جنى مثار اجلهد والناايف الذص حققه
الذص حققه أبناءهم من خالل دعمهم ومساندتهم.
وفى ضوء هذه التهنئة  ...أحب أن أنوه إىل أن اخلريج باعتباره مهيأ
للدخول فى احلياة العملية  ..أصبح فى اتصال مفتويف مع البيئة ال ميكنه
االنفصال عنها  ...كما أنه جزء ال يتازء من اجملتمع  ...لذلك فكل جمال
يعمل به جيب أن ينصب فى النهاية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة.
وهذا يأتي من خالل البعدين :
البعد األول  :املساهمة بصورة غري مباشرة داخل جمال العمل من خالل االلتزام
بالقوانني واللوائح البيئية املنبقة  ...وعدم إنتاج أو تسويق منتاات
تضر بتوازن البيئة بل جيب اختيار اجملاالت املدعمة للبيئة .
البعد الثانى :املساهمة بصورة مباشرة من خالل املواركة فى مراكز التوعية
بأهمية احلفاظ على نظافة وتنمية اجملتمع والبيئة ،وكيفية تقديم
خدمات للماتمع مثال .االشرتا فى صندوق مكافحة وعالج اإلدمان
والتعاطى ،املساهمة فى خفض نسبة التلوث فى البيئة حماربة ظاهرة
أطفال الوورا  ،إعادة تعمري وبناء اجملتمع احمللى .
كل هذه املساهمات سوف ت دص فى النهاية إىل بيئة صحية وجمتمع
وا وخال من الفساد واجلهل.
أخريا  ...أدعو اهلل تعاىل أن حيفظ بالدنا وأبناءنا وبناتنا وأن جيعلهم
شعلة متقدة من النواط والوعى ومضيئة فى طريق اإلمناء والتعمري خلدمة
بلدنا احلبيبة الغالية مصر.
واهلل وىل التوفيق
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كلمة
السيد األستاذ الدكتور  /هناء حممد عفيفي
مدير وحدة ضمان اجلودة واالعتماد
أمتنى لكم التوفيق يف حياتكم العملية وأدخركم إىل بوذل املزيود
من اجلهد والعمل املتواصل لالرتقاء باملهوام التعليميوة واحلياتيوة وأعلمووا أن
الوطن ال يبنيه إال القادرون من أبنائه املهتمون بالرياضة يف مجيع جماالتها.
أبنائي وبناتي اخلرجني
أنين أرجو أن تكونوا مجيعا مثال وقدوة بني خرجيي كليات الرتبية
الرياضية األخرص يف مصور مون الناحيوة العلميوة واألخالقيوة  ،كموا أرجوو أن
تظلوا متميزين يف عملكم حتى ميكن االرتقاء بتلك املهمة السامية .
وفقنا اهلل وإياكم لرفعة هذا الوطن
السالم عليكم ورلة اهلل وبركاته
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كلمة
السيد األستاذ الدكتور  /زينب سيد حسن على
رئيس معيار النالب واخلرجيون
أبنائي وبناتي اخلرجني
أصبحت الرياضة يف حاضرنا احلالي أهم دالئول التقودم وحتضور األموم
والوعوب وأصبح األبنال الرياضويون يف خمتلوف الرياضوات هوم خوري سوفراء
لدوهلم من خوالل احملافول الرياضوية الويت يوورتكون فيهوا وميثلوون بلودهم ،
ولتحقيق ذلك جيوب أن ن هول أنفسونا ملواجهوة حتوديات املسوتقبل ونكوون
قادرين على حتمل القيادة واملسئولية .
أبنائي وبناتي
أدعوكم إىل املداومة على التعلم والتدريب والبحث على كل ما هوو
جديوود يف جمووال عملكووم وأن تعملوووا وتلتزموووا باألخالقيووات املهنيووة ألن
رسالتكم يف احلياة هي االرتقواء مبسوتوص مهنوتكم للوصوول إىل املكانوة
العالية بني سائر املهن األخر .
وأخريا أوصيكم بتقوص اهلل وإتقان العمل
السالم عليكم ورلة اهلل وبركاته
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نبذه عن كلية الرتبية الرياضية :
تعترب كلية الرتبية الرياضية جامعه طننا إحدص م سسات التعلويم
اجلامعي تلك اليت أنوأت كقسم للرتبية تتبع كلية الرتبيوة جامعوة طننوا
عام( )3890ثم أصدر قرار وزاري كليوه الرتبيوة عوام( )3881ومنوذ نووأتها ومون
مننلق مسو وليتها اجملتمعيوة والقوميوة وضوعت نصوب عينهوا وفوى صوميم
إسرتاتيايتها أجيال مون اخلورجيني ميلكوون مقوموات العلوم احلوديث  ،هوذا
وتعمل الكلية على أن تقابل الواجبات املهنية مبوتلف ختصصاتها بتأهيول
املهنيني تأهيال أكادمييا رفيع املستوص مون خوالل تنووير براجمهوا بالووكل
الذي يناسب احتياجات سوق العمل املنور واملتغري .
وتومل الكلية :
مبنى أداره الكلية :يتكون من ثالث طوابق النابق األول يتكون من
قاعة جملس الكلية – قاعة امل مترات بالكلية – حاره حرس اجلامعة –
حاره وكيل الكلية لو ون الدراسات العليا – حاره أمني الكلية–
دورات مياه – بوفيه .النابق الثاني يتكون من حاره عميد الكلية –
حاره سكرتارية العميد – حاره وكيل الكلية لو ون خدمه اجملتمع
والبيئة – حاره سكرتارية الوكيل – حاره وكيل الكلية لو ون
التعليم والنالب – حاره السكرتارية اخلاصة بة – حارات لرؤساء
األقسام بالكلية– حاره وحده ضمان اجلودة.
مبنى البنات التعليمى :يتكون من مخس طوابق حيتوص النابق األول
على مدرج األستاذ الدكتور  /على حممود عبيد و مدرج األستاذ
الدكتور /رياض زكريا املنواوي وجمهزين بأحدث وسائل تكنولوجيا
التعليم  -مكيف مركزص– وحدات صوت .النابق الثاني حيتوص على
قاعة األستاذ الدكتور  /زينب سيد حسن كما حيتوص أيضا على معمل
وصالة لإليقا احلركي جمهزة بالوسائل املوتلفة ألداء العملية
التعليمية اللياقة البدنية (جيم) جمهزة بأحدث وسائل التدريب والقياس
تسع لتدريب أكثر من  03فرد يف آن واحد -وحدات خلع مالبس  -دورات
مياه .النابق الثالث حيتوص على قاعة األستاذ الدكتور  /هناء عفيفي-
قاعة األستاذ الدكتور  /علية خري اهلل للتعبري احلركى جمهزتني جبميع
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الوسائل الضرورية للعملية التعليمية – وحدات خلع مالبس  -دورات مياه
 .النابق الرابع حيتوص على  39مكتب خاص بأعضاء هيئة التدريس من
السيدات جمهزة بأحدث األثاث و دورات مياه .
ويوجد بالكلية مالعب تتمثل يف (ملعب كرة قدم -ملعب التنس –
ملعب كره السلة – ملعب الكره النائرة – ملعب كره اليد – حلقه
املالكمة – صالة إعداد بدني– صالة رفع األثقال -صالة مجباز بنني-
غرفه خلع مالبس  ،حاره الوئون االداريه  ،مساد .
مبنى استاد كرة القدم حيتوص على ( حاره للتدليك – حاره ملعمل
الكمبيوتر – حاره ملعمل تكنولوجيا املعلومات -مدرج تعليمي –
حارتني املكتبة – خمزن أدوات – حاره الوئون القانونية – حاره ساليف
– وحاره تنس الناولة –مخس حارات ألعضاء هيئه التدريس– صالة
إعداد بدني – قاعه علوم الصحة -أثنني مدرج نظري  -النابق الثاني
حيتوص على (أثنني مدرج نظري – صالة مصارعه – مخسه غرفه
كنرتول – حاره رعاية الوباب -حاره للوزنة -وثالث حاره ألعضاء
هيئه التدريس (.ملعب رئيسي لكرة القدم – مضمار ملمارسة العاب
القوي – وملحقاته من صاالت رياضية ومدرجات )
املبنى الثاني مبين الدرجة الثالثة ويتكون من طابق واحد حيتوص على
(صالة مجباز بنات – صالة مترينات – مدرج نظري وثالث حاره ألعضاء
هيئه التدريس – وغرفه خللع املالبس – صالة منازالت) مما حيقق دعما
كامال للكلية تستنيع من خالله أن تويف التزاماتها التعليمية
والرتبوية فضال عن اإلدارة باألسلوب العلمي وتعظيم االستفادة يف
استثمار وتسويق هذه املنوات الرياضية حتى يساهم ذلك يف توفري موارد
ذاتية بالكلية جبانب خدمة اجملتمع والبيئة وقد مت موافقة جملس
اجلامعة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 5333 -33–31يف البند 11بأن تقوم
كلية الرتبية الرياضية باإلشراف الفين واإلداري علي إستاد اجلامعة
وملحقاته
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وحتت مظلة برنامج اجلودة واالعتماد الذي انضمت إليه الكلية عوام
 5332م حرصت على إنواء وحده داخليوه للاوودة أخوذت علوى عاتقهوا ضومان
جوده العمليوة التعليميوة  ،ونوور الووعي للعمول مبفواهيم اجلوودة  ،وعمول
توصيفات وتقارير مستمرة للمنواهج الدراسوية خوالل العوام اجلوامعي لرصود
كوول مظوواهر اإلجيوواب لتوودعيمها  ،ورصوود كوول مظوواهر السوولب لتقليصووها
وواضعه نصب عينها تنوير قودراتها التوصصوية امل سسوية  ،وبنواء عليهوا مت
رصد نقوص شوديد يف اإلمكانيوات املاديوة جيوب تغنيتهوا حتوى توتمكن
الكلية من تنوير قدرتها امل سسية  ،والنهوض بفاعليه العملية التعليميوة ،
وزيادة اخلربات األكادميية واالداريه ومنوأتها الرياضوية والبنيوة األساسوية
على مستوص عالي ورفيع .
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رؤية ورسالة الكلية
رؤية الكلية :
تسعى كلية الرتبية الرياضية للوصول إىل كيان علمي وحبثي
متميز يف منظومة العملية الرتبوية والتعليمية وفقا ملعايري اجلودة لتلبية
احتياجات ومتنلبات سوق العمل حمليا وإقليميا.
رسالة الكلية :
تهدف كلية الرتبية الرياضية إىل تقديم خدمة تعليمية متكاملة
مع التميز يف البحث العلمي وتوايع املواركة اجملتمعية وذلك لضمان
إعداد خريج قادر على املنافسة يف سوق العمل وفقا ملعايري قومية حمددة
وواضحة.
وقد مت اعتماد الرؤية والرسالة واألهداف اإلسرتاتياية بتاريخ جملس
الكلية يف 5339/33/55م.
األهداف اإلسرتاتياية للكلية:
تنوير الربامج التعليمية واملقررات الدراسية.
حتقيووق املووواركة النالبيووة لزيووادة الكفوواءة التعليميووة والوودعم
النالبي.
تنبيق معايري ضمان اجلودة للتنوير املستمر ألنونة الكلية.
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مع خلوق بيئوة حبثيوة
اجيابية هلم.
توفري قاعدة للبحث العلمي موع توثيوق العالقوات العلميوة واخلدميوة
للكلية حمليا ودوليا.
تنوير اهليكل التنظيمي واالدارص ملالئمة األنونة بالكلية.
تنوير املوارد املالية لتحقيق املورجات التعليمية والبحثية واخلدمية.
تعزيز وتنمية دور الكلية يف املواركة اجملتمعية .
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زيادة القدرة التنافسية خلرجيني الكلية
املواركة يف املوروعات البحثية خلدمة اجملتمع مع حتديد احتياجات
سوق العمل
أهداف امل سسة :
لتحقيق رسالة الكلية حتددت األهداف التالية -:
التعليم :





زيادة القدرة التنافسية خلرجيني الكلية
تنوير املوارد املالية لتحقيق املورجات التعليمية والبحثية واخلدمية.
تنوير الربامج التعليمية واملقررات الدراسية.
حتقيق املواركة النالبية لزيادة الكفاءة التعليمية والدعم النالبي .

البحث العلمي:
 توفري قاعدة للبحث العلمي مع توثيق العالقات العلمية واخلدمية
للكلية حمليا ودوليا .
 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مع خلق بيئة حبثية
اجيابية هلم
خدمة اجملتمع :





املواركة يف املوروعات البحثية خلدمة اجملتمع مع حتديد احتياجات
سوق العمل.
تعزيز وتنمية دور الكلية يف املواركة اجملتمعية
تنوير اهليكل التنظيمي واالدارص ملالئمة األنونة بالكلية.
تنبيق معايري ضمان اجلودة للتنوير املستمر ألنونة الكلية .
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بيان بأهم اإلجنازات املتحققة بالكلية عن العام 5331-5330 /5330-5335
يف جمال اإلنواءات اجلديدة وتنوير املالعب والصاالت :
مت االنتهاء من املرحلتني األوىل و الثانية من لام السباحة وجارص طوريف
املرحلة الثالثة و املقورر األنتهواء منهوا يف شوهر أكتووبر  5331و اسوتالم
لام السباحة مما يعزز من العملية التعليمية بالكلية .
مت استالم مبنى البنات التعليمى اليت دعمته اجلامعة مببلو  1مليوون
جنيه ومت تعليته دورين الدور الرابع حيتوص على  39مكتب لألعضاء
هيئة التدريس والدور اخلامس على قاعوة للتمرينوات –دورات ميواه –
حدات خلع مالبس.
مت االنتهاء من جتديد قاعة امل مترات اخلاصة بالكلية بالدور األرضوى
باملبنى األدارص للكلية و بسعة  533كرسوى– مكيفوات – وحودات
صووت – سوتائر كهربائيوة – نظووام إطفواء احلريوق اوتوماتيكيووا –
زجاج عازل للصوت .
مت االنتهاء من جتهيز معمل وصوالة اللياقوة البدنيوة بالكليوة (جويم)
وحتتوص على احدث األجهزة للتدريب و القياس .
مت رفووع سووور احلوود البحوورص للكليووة بزيووادة  3.2موورت للحفوواظ علووى
منوئات الكلية .
جارص االنتهاء من ملعب كرة اليد و السلة و التنس األرضى مبواصفات
دولية ومت عمل تسليخ للمدرجات و إعوادة جتديودها و عمول بوابوات
جديدة .
جارص االنتهاء من ملعب الكرة النائرة بعمل أرض ترتوان – إضواءة –
مدرجات جديدة.
مت حتديث اإلنارة بالكلية بالكامل .
مت االنتهاء من جتديد لامات الدرجة الثالثة بالكامل.
مت األنتهاء من جتديد لامات املساد و اعاده دهانه وجارص شراء سااد
بتربعات أعضاء هيئة التدريس.
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مت إعووادة جتهيووز الكوونرتوالت و موودها بوحوودات حتكووم بالبصوومة
لألعضاء الكنرتول فقوط وجتديودها جتديودا شوامال وجوارص عمول
دوالب حلفووظ أوراق الكوونرتوالت داخوول الكوونرتول– حاسووب اىل –
مكيفات – مكاتب – أرضيات جديدة –االالت تصوير .
جارص االنتهواء مون املبنوى اإلداري بتسوليحه و تقووري أرضوياته وتغوري
وجهاته وتعليته دور اضافى ليصوبح  0أدوار ليتسوع ل  23عضوو هيئوة
تدريس .
مت تركيب حمول كهرباء للكلية أمام املساد و ختنيط احتياجوات
الكلية من األضاءة الفرتة املقبلة.
يف جمال صيانة املنوأت القائمة بكلية الرتبية الرياضية :
صوويانة وتوورميم وإعووادة تأهيوول مجيووع دورات امليوواة بالدرجووة األوىل
والثانية وباملبنى االدارص .
صيانة وترميم وإعادة دهان املدرجات بالدرجة األوىل والثانية .
مت تعزيز املدرجات بوحدات الصوت و وحدات العرض الفعال .
فى جمال املواركة اجملتمعية بكلية الرتبية الرياضية :
االحتفووال بيوووم اخلوورجيني وتكووريم الدفع وة ( )52بقاعووة امل و مترات
باجلامعة 5335/5333م.
االحتفال بيوم اليتيم مبالعب الكلية . 5335
املووواركة يف االحتفووال بيوووم اليتوويم حبديقووة نووادص أعضوواء هيئووة
التدريس.
إنواء وحودة األزموات والكووارث التابعوة لوكيول الكليوة لووئون
خدمه اجملتمع وتنمية البيئة.
الندوة التثقيفية عن (نظام التصويت الختيار القيوادات السياسوية يف
االنتوابات الربملانية )
إقامة القافلة النبية واإلرشادية " الكوف املبكر علوى أورام الثودص"
(جمانا ) أمام املبنى االدارص بالكلية . 5335
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يف جمال الدراسات العليا والعالقات الثقافية:
أسووووم القسم
قسم املناهج وطرق التدريس
قسم التدريب الرياضي
قسم اإلدارة الرياضية
قسم علوم الصحة الرياضية
قسم قسم الرتويح الرياضي
قسم علوم احلركة الرياضية
قسم علم النفس الرياضي

عدد رسائل املاجستري
اليت نوقوت
5
59
0
33
3
5
1

عدد رسائل الدكتوراه
اليت نوقوت
0
33
2
1
1
ووووووووو
1

يف جمال التعليم وحتسني طرق التعليم :
مكتب شكاوص النالب والتابع لوكيل الكليوة لووئون التعلويم
والنالب ومت اعتماده بتاريخ . 5338/33/35
مكتب نسوب احلضوور والغيواب والتوابع لوكيول الكليوة لووئون
التعليم والنالب ومت اعتماده بتاريخ . 5330 /35/32
مت تنوير املكتبة الكرتونيا وانواء املكتبة الرقمية .
يف جمال زيادة املوارد املالية للكلية واجلامعة :
إقامة دورات يف التوصصات املوتلفة (األنونة الرياضية املوتلفة .
إقامة مركز اخلدمة العامة بالكلية و عمول أكادمييوات للتودريب
بالكلية (أكادميية بنل املستقبل لكرة القدم ) .
إقامة نادي صيفي بالكلية خلدموة البيئوة اخلارجيوة وأعضواء هيئوة
التدريس بالكلية يف مدارس بالتوصصات الرياضية املوتلفة ( قدم –
سلة – طائرة – يد – مصارعة – مجباز – تايكوندو – ساليف ) .

دليل الخريجين

يف جمال رعاية الوباب :
النواط الرياضى عدد النالب املورتكني بالنواط الرياضى  023طالب وطالبة.
املراكز اليت حصلت عليها الكلية على املستوص الرياضى :













فريوق الكليوة لكورة القودم :احلصوول علوى املركوز األول لبنولوة
اجلامعة.
حسونة إبراهيم السيد حسوونة :مووار بنووالت عوامل وعورب وحبور
متوسط  ...يف رفع األثقال أول جامعات .
لدي مصنفي السيد :ثاني أوملبياد سنغافورة – ثاني بنولة إفريقيا
مصنفي حممود أبو بكر :موار بنوالت مجهورية ثواني جامعوات
يف اجلودو
ألد هالل السعيد وادي :موار بنوالت مجهورية ثالث جامعات يف
اجلودو
مهووا حسوون ألوود نوودا :موووار بنوووالت مجهوريووة ثالووث جامعووات
تايكوندو
رباب السيد عبد املنعم سليم :موار بنوالت مجهورية ثالث جامعات
تايكوندو
علي ماهر عبد احلفيظ :موار بنوالت عامل وعرب وحبر متوسط يف
املصارعة أول جامعات
حسني سعيد عبد السالم :موار بنوالت عامل وعرب وحبر متوسوط
أول جامعات يف املصارعة
حممود فوزي رشاد :موار بنوالت عامل وعرب وحبور متوسوط ثواني
جامعات يف املصارعة
مصوونفي شووعبان عبوود احلميوود :موووار بنوووالت مجهوريووة ثالووث
جامعات يف املصارعة
شوووقي حمموود مصوونفي :موووار بنوووالت دوليووة ومجهوريووة ثوواني
جامعات يف املصارعة
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عالء ألد األصيل :منتوب مصر ثاني جامعات يف الكاراتية
جمدي حسين توفيق :منتوب مصور مووار بنووالت مجهوريوة ثالوث
جامعات يف الكاراتية
حممود حممد حممدليدة :موار بنوالت مجهورية ثاني جامعات
ألد سعيد شديد :منتوب مصر ثالث جامعات يف الكاراتيه.
حممد ألد عبدا حلى النويل  :العب منتوب مصر للاوودو ببنولوة
العامل

نواط اجلوالة و اخلدمة العامة :
معسكر إعداد واستقبال النلبوة اجلودد بالكليوة وكوذا جتميول
مداخل الكلية وبعض الدهانات للبلدورات .
عمل معسكر إعوداد لعوورية اجلوالوه الشورتا يف مهرجوان جوواىل
وجواالت جامعة طننا.
االشرتا يف مهرجان جوالي وجواالت جامعة طننا.
نواط األسر النالبية :
تنفيذ رحالت لألسر بالكلية .
االشرتا يف بنولة اخلماسي لألسر اجلامعة واليت نظمتها إدراة االسور
باجلامعة واحلصول على املركز األول وكأس البنولة .
االشرتا و التنظيم يف حفل ختام األنونة النالبية بالكلية .
نواط اللانة الفنية :
االشرتا يف املهرجان املسرحي الصيفي لكليات اجلامعوة و احلصوول
على املركز األول على مستوص كليات اجلامعة .
االشرتا يف املهرجان املسرحي الوتوي لكليوات اجلامعوة و احلصوول
على املركز األول على مستوص كليات اجلامعة .
عمل ورشة فنية لتعليم النالب النباعة والرسم على الزجاج واملهارات
الفنية
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النواط االجتماعصوالرحالت :
تنفيذ زيارة لقرية األطفال بسربباص .
تنفيووذ رحووالت خووالل العووام الدراسووى ملوودن اإلسووكندرية والقوواهرة
وبورسعيد وزيارة األماكن التارخيية .
النواط الثقايف :
دوري ثقايف للنواب يف املعلومات الثقافية .
عمل مسابقة ثقافية مفتوحة تومل جملوة حوائط علوى موضووعات
متنوعة يف الثقافة والفنون واالقتصاد والرياضة والسياسة .
النواط العلمى :
عموول مسووابقة مفتوحووة يف آخوور االبتكووارات العلميووة يف جمووال
الكمبيوتر .
عمل مسابقة علميوة يف آخور البحووث العلميوة املبتكورة يف جموال
تصميم اهلياكل املعدنية لصناعة النائرات .
صندوق التكافل االجتماعى :
عدد النالب املستفيدين  123طالب وطالبة  .مت صرف املسواعدات املاديوة علوى
ثالث دفعات .
موقع وعنوان الكلية ووسائل االتصال:
توجد الكلية مبامع كليات جامعوة طننوا بسوربباي مودخل طريوق
طننا  -كفر الويخ وتبعد عن مشوال القواهرة حووالي  85كوم وعون جنووب
األسكندرية حوالي  353كم.وترتفع عن سنح البحر حبوالي  9.2م.

دليل الخريجين

توووكيل جملووس الكليووة للعووام اجلووامعي  ، 5331/5330ويتكووون جملووس
الكلية على النحو التاىل :

برئاسة
 -3أ.د /مجال عبداحلليم اجلمل
وعضوية السادة
 -5أ.د /جمدص حسنى أبو فرخية
 -0أ.د /حممد أشرف عوض
 -1أ.د /فتحى حممد ندا

عميد الكلية ورئيس اجمللس

وكيل الكلية لوئون الدراسات العليا والبحوث
وكيل الكلية لوئون التعليم والنالب
وكيوول الكليووة لوووئون خدمووة اجملتمووع وتنميووة
البيئة
أستاذ ورئيس قسم علوم احلركة الرياضية
 -2أ.د /حممد جابر بريقع
أستاذ ورئيس قسم علم النفس الرياضى
 -1أ.د /عزة شوقى الوسيمى
أستاذ ورئيس قسم املناهج وطرق التدريس
 -2أ.د /وفاء حممد كمال املاحى
أستاذ ورئيس قسم األدارة الرياضية
 -9أ.د /حييى فكرص حمروس
أستاذ ورئيس قسم التدريب الرياضى
 -8أ.د /إيهاب سيد إمساعيل
أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية
 -33أ.د /جمدص حممود وكو
أستاذ ورئيس قسم الرتويح الرياضى
 -33أ.د /هاله حممد عمر الصبى
 -35أ.د /سلوص عبداهلادص شكيب استاذ عن قسم الرتويح الرياضى
استاذ عن قسم علم النفس الرياضى
 -30أ.د /رياض زكريا املنواوص
استاذ عن قسم علوم الصحة الرياضية
 -31أ.د /مسعود كمال غرابة
استاذ عن قسم املناهج وطرق التدريس
 -32أ.د /هوام حممد الناار
استاذ عن قسم التدريب الرياضى
 -31أ.د /السيد سامى صاليف الدين
استاذ عن قسم علوم احلركة الرياضية
 -32أ.د /مرفت ألد كمال
أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضى
 -39أ.د /على حممود عبيد
أستاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس
 -38أ.د /زينب سيد حسن على
استاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضى
 -53أ.د /فوقيه السعيد برغوث
استاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس
 -53أ.د /ماجدة عقل حممد صابر
 -55أ.د /هناء عفيفى حممد عفيفى أستاذ متفرغ بقسم املناهج وطورق التودريس ومودير
وحدة ضمان اجلودة
 -50أ.د /إيهاب حممد فوزص البديوص األستاذ بقسم التدريب الرياضى
األستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس
 -51أ.د /حييى ألد عنا اهلل
ويم
و
احللو
 -52أ.م.د /مصووونفى عبووود
األستاذ املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس
صادق
 -51أ.م.د /عمرو مصنفى الوتيحى استاذ مساعد عن األساتذة املساعدين
مدرس عن املدرسني
 -52د  /هبة روحى أبو املعاطى
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بيان بأمساء السوادة أعضواء هيئوة التودريس واملعواونني بالكليوة واألقسوام
العلمية :
قسم (التدريب الرياضى)
االسوووووووووووووووووم
أ.د /ألد مصنفى السويفى
أ.د/على حممود عبيد
أ.د/حممود لدص عبدالكريم
أ.د /فوقية السعيد برغوث
أ.د/لدص إبراهيم حييى
أ.د/إيهاب سيد إمساعيل
أ.د/إيهاب حممد فوزص البديوص
أ.د /مجال عبداحلليم اجلمل
أ.د/هويدا على السعدنى
أ.د/السيد السيد سعد
أ.د/جمدص حسنى أبوفرخية
أ.د/السيد سامى صاليف الدين
أ.د/ألد سالمة صابر
أ.د/إيهاب صربص حممد
أ.د /نبيل حسنى طنناوص
أ .د /عماد عبدالفتايف السرسى
أ.م.د /عزة خليل
أ.م.د /ألد احملمدص القاضي
أ.م.د /غادة عبداحلميد
أ.م.د /هبة روحى أبو املعاطى
أ.م.د /مروة حممد طلعت
أ.م.د /ألد زكى حسب اهلل
د /خالد السيد سرور
د /هبة حلمى اجلمل
د /وليد حممد دغيم
د /حممود عبدالرحيم يس
د /عبري عبداملنعم حممد

الدرجووووة العلمية
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ ورئيس جملس لقسم
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
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االسوووووووووووووووووم
د /إيهاب عزت عبداللنيف
د /حممد إبراهيم جاد احلق
د /إيناس عبداملنعم هاشم
د /ألد حسن حسني عزت
د /حممود حممد وكو
د /ألد حممد إبراهيم اهلنيدص
د /منصور حممد راغب املغربى
د /حممد السيد عبدا جلواد
د /مهند منري حممد أبو لر
د /هبة ألد إبراهيم عاشور
د /إميان جنيب حممد مصنفى
د /مي عاصم حممد لودة
م.م /ضياء الدين ألد على
م.م /راوية حممد عبداملنعم
م.م /إبراهيم لدص إبراهيم حييى
م.م /حممد أبو زيد أمني
م.م /عمر سعد حممود وكو
م.م /ألد عبدا لقوص الفقى
م.م /نانسى جمدص أبوفرخية
م.م /ألد السيد ألد عواض
م.م /منة اهلل حممد عبداخلالق
م.م /هوام حممد كاظم حممد
م.م /هدير على املناهر
م.م /زينب مجال بوري
م.م /زينب فيصل عبدا هلل
م.م /عال عبدا حلليم يوسف بكر
م.م /منى إبراهيم عبدا حلليم على
م.م /ألد حممد ندا
م.م /جنوص عماد اجلمل
م.م /رغدة حممد عصمت
م /رانيا سعيد عبدا للنيف

الدرجووووة العلمية
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
معيد
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قسم ( املناهج وطرق التدريس )
االسوووووووووووووووووم
أ.د /وفاء حممد كمال املاحى
أ.د /زينب سيد حسن
أ.د/حممد سعد زغلول
أ.د /هناء عفيفى حممد عفيفى
أ.د /ماجدة عقل حممد
أ.د /أمل الزغبى السايين
أ.د /شريف ف اد اجلروانى
أ.د /هوام حممد الناار
أ.د/هانى سعيد عبد املنعم
أ.د /حييى ألد عنا اهلل
أ.د /حنان حممد عبد اللنيف
أ.د /حممد أشرف عوض
أ.م.د /خالد عبد الغفار الفاليف
أ.م.د /السعيد حممد العدل
أ.م.د /منال جويدة أبو اجملد
أ.م.د /أمل حلمى اجلمل
أ.م.د /ملياء فوزص حمروس
أ.م.د /حنان حلمى اجلمل
أ.م.د /زينب إمساعيل حممد
أ.م.د /دعاء حممد حمي الدين
أ.م.د /فايزة حممد شبل
أ.م.د /فاطمة ألد بسيونى
أ.م.د /رضا سعد يس
د /نيفني حنفي عبدا خلالق
د  /هبة سعيد عبداملنعم
.د /إميان مجال حافظ عوض
د /زين العابدين معروف عبداحملسن
د /على مصنفى على غالب

الدرجووووة العلمية
أستواذ ورئيس جملس القسم
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ ووكيل الكلية لوئون التعليم
والنالب والقائم بإعمال عميد الكلية
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
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االسوووووووووووووووووم
م.م /أشرف فتحى حممد حباظة
م.م /السيد يس حسن
م.م /حممد هنداوص السيد أبو اجملد
م.م /ميادة رمضان حممد ساطور
صفاء ألد أبو سنة
ألد السعيد عبدالفتايف اجلملة
أمساء حممد حممد السمني
مروة عاطف حممد يونس
إسالم رأفت شهبه
نهال عادل ألد حسام الدين
غادة عرفة الغريبى
علياء على اخلوىل
ميلودص حممد سعد زغلول
مريم حممد إبراهيم عمران

الدرجووووة العلمية
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
معيدة
معيدة

قسم ( اإلدارة الرياضية )
االسوووووووووووووووووم
أ.د /حييى فكرص حمروس
أ .د/عمرو مصنفى الوتيحى
د /نريمني كمال كرمية
د  /نهى سليمان القليوبى
د /ثروت حممد أبو السبح
م.م /شريهان حييى ألد

الدرجووووة العلمية
أستواذ ورئيس جملس القسم
أستووووووووووووووووواذ
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس مساعد
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قسم ( علوم الصحة الرياضية )
االسوووووووووووووووووم
أ.د/جمدص حممود وكو
أ.د /مسعود كمال غرابة
أ.د /فتحى حممد ندا
أ.د /فاطمة سعد عبدالفتايف
أ.م.د /ألد على العنار
د /أمساء طاهر نوفل
د /مروة فاروق غازص
م.م /على مبار عبداجلليل
م.م /عالء حسنى حممد القاضي
هبة فتحى أبو عقيلة

الدرجووووة العلمية
أستواذ ورئيس جملس القسم
أسوووتووووووواذ
أستاذ ووكيل الكلية لوئون خدمة
اجملتمع وتنمية البيئة
أسوووتووووووواذ
أستاذ مساعد
موووووووودرس
موووووووودرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد
موووووووووعيدة

قسم ( علوم احلركة الرياضية )
االسوووووووووووووووووم
أ.د /حممد جابر بريقع
أ..د /مريفت ألد كمال
أ.م.د /إبراهيم فاروق جرب
د  /أشرف مصنفى السيسى
د  /حممد حلمي اجلانينى
د  /ميادة لدص حييى
م.م /إيثار صبحي فتحي
م.م  /سالي سامي الوزير
مسايف كامل إبراهيم أبوستيته
شيماء حسنني عبداملنعم

الدرجووووة العلمية
أستواذ ورئيس جملس القسم
أستاذ
أستاذ مساعد
موووووووودرس
موووووووودرس
موووووووودرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
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قسم ( علم النفس الرياضى )
االسوووووووووووووووووم
أ.د  /عزة شوقي الوسيمى
أ.د  /رياض زكريا املنواوص
د  /أسامة حممد الكيالنى
د  /شيماء رياض املنواوص
أيه حممد اجلمل
مروة حممد حممد أبو شامة
نهلة جمدص فاروق

الدرجووووة العلمية
أستواذ ورئيس جملس القسم
أستاذ متفرغ
موووووووووودرس
موووووووووودرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مووووووووووووعيد

قسم ( الرتويح الرياضي)
االسوووووووووووووووووم
أ.د/هالة حممد عمر
أ.د /سلوص عبداهلادص شكيب
أ.د  /علية حسني خري اهلل
أ.د  /فاطمة إبراهيم صقر
أ.م.د /أمانى حممد الصفتى
أ.م.د /سحر حسني الوبينى
د  /نهى فتحى صاحل
د  /على مصنفى املغربل
د /ألد حممد شوقى
د /داليا السيد عنرت احلنش
د  /ساملة حممد عبدالوهاب
أمرية فتحى عنية
سهام إبراهيم سيد الفقى
حممد حممد اخلواجة
زينب مسعود البلينى

الدرجووووة العلمية
أستواذ ورئيس جملس القسم
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
موووووووودرس
موووووووودرس
مووووووودرس
موووووودرس
موووووودرس
مدرس مساعد
موووووووووعيدة
موووووووووعيد
موووووووووعيدة
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كوووف بأمسوواء وبيانووات أوائوول خرجيووي كليووه الرتبيووة الرياضووية دور
مايو 5335وفقا للرتتيب الرتاكمي :
دفعة 51
كوووف بأمسوواء وبيانووات أوائوول خرجيووي كليووه الرتبيووة الرياضووية دور
مايو 5335وفقا للرتتيب الرتاكمي :
م

االسم

3

حممد رياض زكريا املنواوص

5

نهاد حممود رفعت ابراهيم الكنيسى

0

الويماء على حممد حممد سعد ابو دهب

1

حممد الد عبد احلى النويل

الوعبة /
نواط رياضي
تدريب/
سباحة
تدريب /
العاب قوص
تدريب/
العاب قوص
تدريب/
مصارعة

اجملمو
1532
1331
1331
1391

2

اجنال حممد دسوقى حممد ابو النااه

تدريس

2829

1

هدص صاليف حممد السيد فرج

ادارة

2831

2

ايه حممد السيد طه خليفة

تدريب/
العاب قوص

2920

9

ماجدة ابو اليزيد الغباشى سيدالد

تدريس

2290

8

شيماء السيد عبد الغفار االشعل

تدريس

2228

33

الويماء حممد زكريا عيد

تدريس

2211

33

امساء عبد العظيم عبدالفتايف سيدالد

تدريب /العاب قوص

2908

35

امساء عبدالعزيز عبداجلواد ابراهيم منصور

تدريب/
العاب قوص

2909

30

هناء عبدالرلن حممود احلسب ابوالعنني

تدريس

2218

31

منى الد عبد اجليد اجلباىل

32

حممد صبحى الد حممد خنيله

31

خالد حممد عبدالفتايف النوالوص

تدريب/
تنس طاوله
تدريب/
كرة يد
تدريس

2958
2292
182

التقدير العام
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف

النسبة%

الرتتيب

تاريخ امليالد

83.52

االول

85/5/33

98.81

الثانى

83/0/3

98.83

الثالث

83/8/3

98.2

الرابع

83/8/30

99.85

اخلامس

83/1/53

91.82

السادس

83/3/30

91.01

السابع

83/3/30

91.03

الثامن

83/3/2

91.52

التاسع

83/35/33

91.35

العاشر

83/33/58

92.91

حادص عور

83/9/35

92.92

ثانى عور

83/1/38

92.93

ثالث عور

83/2/9

92.25

رابع عور

85/5/3

92.32

خامس عور

83/8/32

92

سادس عور

83/33/1

دليل الخريجين

كوووف بأمسوواء وبيانووات أوائوول خرجيووي كليووه الرتبيووة الرياضووية دور
مايو5330وفقا للرتتيب الرتاكمي :
دفعة 52
كوف بأمساء وبيانات أوائل خرجيي كليوه الرتبيوة الرياضوية دور موايو
5330وفقا للرتتيب الرتاكمي
م

االسم

3

حممد جمدص حسنى ابو فرخية

5

أمساء حممد الد على النحراوص

0

حممد وليد حسيين امليداني

1

بسمه حسنى الد عبده

2

الد حممد مسعد حممد العربى

1

امساء الد شريف الد عبداهلادص

2

امنيه مصنفى السيد ابو املعاطى

9

اسراء عبد الرافع شبل راضى

8

ساره عادل لنفى عبدالنبى بدران

33

مارص رشدص مهنى منصور البغدادص

33

ابراهيم عبدالعزيز عبداجلواد منصور

35

مسايف حممد رضا حييى حممد مجعه

30

شيماء سعد صاحل صربص

31

فاطمة حممد الد باشا

32

الد حممد الد عنيه اجلعيدص

31

حسام مجال عبدالناصر عبدالقوص هدهود

32

امساء حممود فتحى احلسينى ابو طالب

39

اسراء حممد شعبان حممد الناطور

38

امساء حممد الد زلع

53

امانى يوسف حممد العنافى

53

تغريد عبدالباسط الد حسانني القديم

55

حكمة حامد السعيد اهلمورص

50

روان مجال عنيه حبلص

51

عبدالعال عادل مهدص الد سامل

الوعبة /
نواط رياضي
تدريب /
كرة سلة
تدريب /
العاب قوص
تدريب /
كرة يد
تدريب/
العاب قوص
تدريب/
سباحة
تدريب /
العاب قوص
تدريب/
العاب قوص
تدريس
تدريب/
كرة سلة
تدريب/
سباحة
تدريب/
مالكمة
تدريب/
كرة سلة
تدريب/
العاب قوص
ادارة
تدريب/
العاب قوص
تدريب/
كرة سلة
تدريس
تدريب/
تايكوندو
تدريب/
العاب قوص
تدريس
تدريب/
العاب قوص
تدريب/
كرة سلة
تدريب/
تنس طاولة
تدريب/
كرة قدم

اجملمو
1512
1315
1302
1332
1333
2880
2981
2281
2928
2915
2921
2912
2959
2939
2939
2931
2238
2293
2293
2182
2293
2293
2293
2293

التقدير العام
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف
ممتاز /
مرتبة شرف

النسبة%

الرتتيب

تاريخ امليالد

83.90

االول

3880/3/3

83.05

الثانى

3885/9/32

83.52

الثالث

3883/2/30

99.00

الرابع

3885/5/3

99.52

اخلامس

3885/0/03

99.30

السادس

3885/2/53

91.12

السابع

3885/8/50

91.23

الثامن

3885/2/52

91.12

التاسع

3885/8/03

91.53

العاشر

3885/33/52

91.39

احلادص عور

3885/2/33

92.82

ثانى عور

3885/5/3

92.23

ثالث عور

3883/33/8

92.22

رابع عور

3885/33/3

92.22

رابع عور مكرر

3880/0/31

92.02

خامس عور

3885/3/52

92.02

خامس عور مكرر

3883/33/33

92

سادس عور

3885/3/03

92

سادس عور مكرر

3885/0/53

92

سادس عور مكرر

3883/33/39

92
92
92
92

سادس عور
مكرر
سادس عور
مكرر
سادس عور
مكرر
سادس عور
مكرر

3885/1/3
3885/2/3
3883/33/50
3885/2/03

