
 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
إسالم أمني زكى  أ.د/  

الرتبوية والتعلم عن بعد  وحدة اإلبتكارات مدير   
 أ.د/ هالل حسن اجليزاوى

بعد عن والتعلم الرتبوية االبتكارات وحدة  

 

 

 
 ( Microsoft Teams )    ز اكواد مايكروسوفت تيم 

 2022-2021 ثانى ال للفصل الدراسى  الفرقة الرابعة     

  القسم كود المقرر  اسم المقرر  الفرقة  
بية  rhubahl سيكولوجية القيادة الرياضية )إدارة ( رابعة    أصول التر

 

بية  axkrvq6 التحليل الحركي)تدريب(  رابعة     أصول التر

بية  913t08r النمو والتطور الحركى  رابعة    أصول التر
 

 االدارة رياضية ch4eyad اإلعالم والعالقات العامة رابعة  
 

 االدارة رياضية qacho96 الرياضات المائيةإدارة  رابعة  
 

 االدارة رياضية 8sze1xp إدارة مسابقات الميدان والمضمار رابعة  
 

 االدارة رياضية ifdjdsa ورياضات الخالء المعسكرات  رابعة  
 

 االدارة رياضية dzter3u تحكيم المنافسات الرياضية  رابعة  
 

 االدارة رياضية p7xw6yk والجمباز إدارة التمرينات  رابعة  
 

 االدارة رياضية a7jzxjf تدريب ميدانى  رابعة  
 

 االدارة رياضية v588nb0 طرق إدارة المنافسات الرياضية رابعة  
 

 تمرينات  4e2u8ef التدريب الرياضي في رياضة تمرينات وعروض رياضيه تخطيط برامج  رابعة  
 

 تمرينات  wg0hrxq رياضيهتقييم برامج التدريب الرياضي في رياضة تمرينات وعروض  رابعة  
 

 تمرينات  1yxdqg2 االنتقاء في رياضة تمرينات وعروض رياضيه رابعة  
 

 تمرينات  avla5di تطبيقات عملية في رياضة تمرينات وعروض رياضيه رابعة  
 

 تمرينات  ny0wx8h تدريب ميدانى فى رياضة تمرينات وعروض رياضيه رابعة  
 

 تمرينات  yhd8u79 تخطيط برامج التدريب الرياضي في رياضة الجمباز  رابعة  
 

 تمرينات  zd1218x تقييم برامج التدريب الرياضي في رياضة الجمباز  رابعة  
 

  تمرينات  w5iitte االنتقاء في رياضة الجمباز  رابعة

 تمرينات  sw0w3m5 تطبيقات عملية في رياضة الجمباز  رابعة  
 

 تمرينات  7i93hve تدريب ميدانى فى رياضة الجمباز رابعة  
 

 العاب رياضية e5ti7q4 تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة كرة القدم  رابعة  
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 العاب رياضية 77x9oua تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة كرة القدم  رابعة  
 

 العاب رياضية ek80ii3 االنتقاء في  رياضة كرة القدم  رابعة  
 

 العاب رياضية y4asicn تطبيقات عملية في  رياضة كرة القدم  رابعة  
 

 العاب رياضية 3gwopev رياضة كرة القدم   تدريب ميدانى فى رابعة  
 

 العاب رياضية l9eud7x تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة كرة اليد  رابعة  
 

 العاب رياضية cpkg1gh تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة كرة اليد  رابعة  
 

 العاب رياضية km2gast االنتقاء في  رياضة كرة اليد  رابعة  
 

 العاب رياضية ad5ejd3 تطبيقات عملية في  رياضة كرة اليد  رابعة  
 

 العاب رياضية 0cdykmg تدريب  رياضة كرة اليدتدريب ميدانى فى  رابعة  
 

 العاب رياضية sob5vag تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة كرة السله رابعة  
 

 العاب رياضية 610uelv تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة كرة السله رابعة  
 

 العاب رياضية 7y6lv6x االنتقاء في  رياضة كرة السله رابعة  
 

 العاب رياضية dyr8f9s تطبيقات عملية في  رياضة كرة السله رابعة  
 

 العاب رياضية eazn5h0 ميدانى فى تدريب  رياضة كرة السلهتدريب  رابعة  
 

 العاب رياضية 9q9xg47 تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة الكرة الطائرة  رابعة  
 

 العاب رياضية 3phxs9u تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة الكرة الطائرة  رابعة  
 

 العاب رياضية 9mk3j48 االنتقاء في  رياضة الكرة الطائرة رابعة  
 

 العاب رياضية 289ngyg تطبيقات عملية في  رياضة الكرة الطائرة  رابعة  
 

 العاب رياضية wtg4ein ميدانى فى تدريب  رياضة الكرة الطائرة تدريب  رابعة  
 

 العاب رياضية gx9nv3q الريشة الطائرة تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة  رابعة  
 

 العاب رياضية zashy3g الريشة الطائرة تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة  رابعة  
 

 العاب رياضية fldj6pf الريشة الطائرة االنتقاء في  رياضة رياضة  رابعة  
 

 العاب رياضية 4iysgpx الريشة الطائرة تطبيقات عملية في  رياضة رياضة  رابعة  
 

 العاب رياضية isuxfgg الريشة الطائرة رياضة رياضة   تدريب ميدانى فى رابعة  
 

 العاب رياضية skkam3g تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة التنس رابعة  
 

  رابعة  
 العاب رياضية w8jther تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة التنس

 

 العاب رياضية tdtpcxr االنتقاء في  رياضة رياضة التنس رابعة  
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 العاب رياضية 7psetro تطبيقات عملية في  رياضة رياضة التنس رابعة  
 

 العاب رياضية 4fxq5xf رياضة التنس   تدريب ميدانى فى رابعة  
 

 العاب قوى f425nib تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة مسابقات الميدان والمضمار رابعة  
 

 العاب قوى qvd0huz تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة مسابقات الميدان والمضمار رابعة  
 

 العاب قوى 6r96dq0 االنتقاء في  رياضة مسابقات الميدان والمضمار رابعة  
 

 العاب قوى lwocmcm رياضة مسابقات الميدان والمضمارتطبيقات عملية في   رابعة  
 

 العاب قوى 3oozu2n تدريب ميدانى فى رياضة مسابقات الميدان والمضمار  رابعة  
 

 رياضات مائية 2kyixy8 تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة االنقاذ رابعة  
 

 رياضات مائية c03z9vn تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة االنقاذ رابعة  
 

 رياضات مائية ese4hdz االنتقاء في  رياضة رياضة االنقاذ  رابعة  
 

 رياضات مائية 7oe3j31 تطبيقات عملية في  رياضة رياضة االنقاذ رابعة  
 

 رياضات مائية f5rza81 تدريب ميدانى فى رياضة اإلنقاذ  رابعة  
 

 رياضات مائية hajzfu8 تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة الغوص رابعة  
 

 رياضات مائية 1u38v2j تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة الغوص رابعة  
 

 رياضات مائية 95co7nm االنتقاء في  رياضة رياضة الغوص رابعة  
 

 رياضات مائية lbnc712 تطبيقات عملية في  رياضة رياضة الغوص رابعة  
 

 رياضات مائية yyo8fc5 تدريب ميدانى فى تدريب  رياضة الغوص رابعة  
 

 رياضات مائية uu0xv47 تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة السباحه رابعة  
 

 رياضات مائية ta0f9r9 تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة السباحه رابعة  
 

 رياضات مائية htcuew5 االنتقاء في  رياضة رياضة السباحه رابعة  
 

 رياضات مائية aha2kn9 تطبيقات عملية في  رياضة رياضة السباحه رابعة  
 

 رياضات مائية e3ew501 تدريب ميدانى فى تدريب  رياضة السباحه رابعة  
 

 رياضات مائية ddkga96 تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة التجديف  رابعة  
 

 رياضات مائية zi8wtia تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة التجديف رابعة  
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 رياضات مائية 89xpaky تقاء في  رياضة رياضة التجديفاالن رابعة  
 

 رياضات مائية i6134hv تطبيقات عملية في  رياضة رياضة التجديف رابعة  
 

 رياضات مائية zel2pq0 تدريب ميدانى فى تدريب  رياضة التجديف رابعة  
 

 رياضة مدرسية  zw7hesc األصول التربوية للتربية الرياضية رابعة  
 

 رياضة مدرسية  avot2au التربية الحركية  رابعة  
 

 رياضة مدرسية  q26om3l طرق تدريس مسابقات الميدان والمضمار رابعة  
 

 رياضة مدرسية  yf9u1qs طرق تدريس الرياضات المائية رابعة  
 

 رياضة مدرسية  gbxtdf9 طرق تدريس الجمباز  رابعة  
 

 رياضة مدرسية  4muebt2 تربية عملية ممتدة  رابعة  
 

 علوم صحية 2ukqabn تربية القوام رابعة  
 

 علوم صحية udsy4ok 2الصحة الرياضية  رابعة  
 

 علوم صحية 2reiiqf 1الصحة الرياضية  رابعة  
 

 علوم صحية kiixzuu فسيولوجيا التدريب الرياضي رابعة  
 

 2a0fy6l تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة الكاراتيه رابعة  
 المنازالت 

 

 q4i58wu تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة الكاراتيه رابعة  
 المنازالت 

 

 7iv7tpx االنتقاء في  رياضة رياضة الكاراتيه رابعة  
 المنازالت 

 

 hkg9rjg تطبيقات عملية في  رياضة رياضة الكارتيه رابعة  
 المنازالت 

 

 j5v9iyp تدريب ميدانى فى رياضة الكاراتيه رابعة  
 المنازالت 

 

 djtxn9j تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة المصارعه رابعة  
 المنازالت 

 

 sztddk5 تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة المصارعه رابعة  
 المنازالت 

 

 tbnxsnd االنتقاء في  رياضة رياضة المصارعه رابعة  
 المنازالت 

 

 rhat739 تطبيقات عملية في  رياضة رياضة المصارعه رابعة  
 المنازالت 

 

 nt0qa3p تدريب ميدانى فى تدريب  رياضة المصارعه  رابعة  
 المنازالت 
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 6nhb4z1 لتدريب الرياضي في  رياضة الجودو تخطيط برامج ا رابعة  
 المنازالت 

 

 dht1d6x تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة الجودو  رابعة  
 المنازالت 

 

 r8htjbc االنتقاء في  رياضة رياضة الجودو رابعة  
 المنازالت 

 

 nyepoh6 تطبيقات عملية في  رياضة الجودو  رابعة  
 المنازالت 

 

 x28g0al تدريب ميدانى فى رياضة الجودو رابعة  
 المنازالت 

 

 2hogvma تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة االثقال رابعة  
 المنازالت 

 

 zsr5ae6 تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة االثقال رابعة  
 المنازالت 

 

 pyy6u96 االنتقاء في  رياضة رياضة االثقال  رابعة  
 المنازالت 

 

 czvrh59 تطبيقات عملية في  رياضة رياضة االثقال رابعة  
 المنازالت 

 

 k2j72k3 تدريب ميدانى فى رياضة رفع األثقال  رابعة  
 المنازالت 

 

 7y0de3g تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة الكيك بوكس رابعة  
 المنازالت 

 

 vui79jg تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة الكيك بوكس رابعة  
 المنازالت 

 

 bich7lx النتقاء في  رياضة رياضة الكيك بوكسا رابعة  
 المنازالت 

 

 ztj01oy تطبيقات عملية في  رياضة رياضة الكيك بوكس رابعة  
 المنازالت 

 

 3rm2s9u تدريب ميدانى فى رياضة الكيك بوكس رابعة  
 المنازالت 

 

 ui6ts9t تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة المالكمه  رابعة  
 المنازالت 

 

 sm9xc95 تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة المالكمه  رابعة  
 المنازالت 

 

 m51thtl االنتقاء في  رياضة رياضة المالكمه  رابعة  
 المنازالت 

 

 dfac8nr تطبيقات عملية في  رياضة رياضة المالكمه  رابعة  
 المنازالت 

 

 gv4xz7h تدريب ميدانى فى رياضة المالكمه  رابعة  
 المنازالت 

 

 المنازالت  dhhwf8y تخطيط برامج التدريب الرياضي في  رياضة المبارزة  رابعة  

 

 المنازالت  fus61fg تقييم برامج التدريب الرياضي في  رياضة المبارزة  رابعة  

 

 المنازالت  blrwgcy االنتقاء في  رياضة رياضة المبارزة  رابعة  
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 المنازالت  a646rop رياضة رياضة المبارزةتطبيقات عملية في   رابعة  
 

 51a4mz7 تدريب ميدانى فى رياضة المبارزة  رابعة  
 المنازالت 

 
 

 

 

 

 


