
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أستاذ دكتور

 العزباوى السيد مصطفى عماد

 عميد الكلية

 

  أستاذ دكتور

عيد الرازق عبد امحد وليد   

الدراسات وكيل الكلية لشئون 

  العليا والبحوث

 

  أستاذ دكتور

  حممود وجيه محدى عثمان

وكيل الكلية لشئون التعليم 

  والطالب

 

  أستاذ دكتور

  حممود وجيه محدى عثمان

خدمة وكيل الكلية لشئون 

  اجملتمع وشئون البيئة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

وكيل الكلية لخدمة البيئة٢٠٠٨/٠٨/٣١استاذوليد مرىس عىل مرىس الصغير

٢٠١١/٠٩/٢٧استاذناجى اسماعيل حامد عثمان

رئيس قسم٢٠١٤/٠٩/٢٣استاذاحمد السيد محمود متوىل
٢٠١٥/٠١/٢٠استاذبهجت عطية بهجت راضى

ى ف صبىح محمد حسير ٢٠١٥/١٢/٢٩استاذاشر

يف محمد هنوهم غنيىم ٢٠١٦/٠٣/٣١استاذشر

يف ٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذامانى محمد محسن محمد زىك الشر

ف عبد المعز عبد الرحيم محمد ٢٠١٦/٠٥/٣١استاذاشر

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذاحمد فاروق عبد القادر موىس رجب
٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذالسعدنى خليل عبد الغنى السعدنى

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذعبد اللطيف صبىح محمد فريد حواش

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذاحمد محمد عىل محمد عيىس

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذاحمد عبد الفتاح احمد سالم موىس

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذعز الدين محمد احمد محمد عىل

٢٠٠٥/٠٥/٢٣استاذ مساعدعز الدين عىل راضى عىل

٢٠٠٧/٠٩/٣٠استاذ مساعدعمرو احمد عىل الجمال

٢٠١٠/١١/٣٠استاذ مساعدمحمد احمد عىل فضل هللا

ل ي ٢٠١٢/١٠/٣٠استاذ مساعدمحمد رجب احمد جيى

ى محمد ف محمود حسير ٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعداشر

ف ٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعداحمد سعيد رجب شر

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذ مساعدخالد محمد لبيب عبد الرحمن محمد

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذ مساعداحمد كمال محمود عوض هللا

ى يف محمود احمد ابو العينير ٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذ مساعدشر

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعدحسام رضوان كامل محمد

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدمحمد رفعت سالم محمد

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدعبد الحميد صالح احمد محمود عىل

ل طلعت نبيه سليمان ٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدوائ
٢٠١٩/١٠/٢٩استاذ مساعداكراىم عبد العاىط معبد الجمال

٢٠٢١/٠١/٢٦استاذ مساعداحمد رمضان توفيق محمد

٢٠١١/٠٦/٢٨مدرسوسام محمد حسن الغمرى

٢٠١٦/٠٥/٣١مدرسمحمد عىل عبد المنعم البنا

يف السيد يوسف محمد ٢٠١٦/٠٩/٢٧مدرسشر

يف محمد محمد احمد ابو الليل ٢٠١٦/١٠/٢٥مدرسشر

٢٠١٧/١٠/٣١مدرساحمد سيد احمد عبد الفتاح

٢٠١٨/٠٩/٢٥مدرسطه محمود طه بخيت رزق

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسمحمد عزت احمد احمد الزيدى

٢٠٢١/٠١/٢٦مدرسعبد هللا مصطفى عبد العظيم فرماوى

٢٠١٥/٠٨/١٣مدرس مساعداحمد ربيع زىك عبد الحميد

٢٠١٦/١٢/١٠مدرس مساعداسالم عرفه عىل سالمه

اإلدارة الرياضية



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعدمحمد شعبان محمد احمد

٢٠١٨/١٠/١٠مدرس مساعدحسام والء عبد العظيم محمد

٢٠١٩/٠٨/٢٧مدرس مساعداحمد محمود زيدان سعودى

٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعداحمد محمد عىل الشامخ

٢٠١٨/٠٤/١٧معيدمصطفى محمد محمد رزق

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيداحمد محمود محمد عشماوى

٢٠٢٠/١١/١٢معيداحمد محمد عبد الباسط عبد الرازق

٢٠٠٦/١٢/٢٤استاذاحمد عبد العزيز محمد عىل معارك

قائم بعمل وكيل الكلية للتعليم 

والطالب

رئيس قسم٢٠٠٧/٠٩/٣٠استاذمحسن رمضان عىل حسن

عميد الكلية٢٠٠٧/١٢/٣٠استاذعماد مصطفى السيد العزباوى

٢٠٠٨/٠٧/٢٧استاذايمن محمود عبد الرحمن محمد
٢٠٠٨/٠٩/٢٨استاذعىل مصطفى طه مصطفى

٢٠١٥/٠٨/٣١استاذحازم عبد المحسن محمد ابراهيم

٢٠١٦/٠١/٢٦استاذمصطفى محمد بدر الدين سيد منصور

٢٠١٦/٠١/٢٦استاذمحمد ابراهيم بالل حسام الدين

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذمدحت عاصم عبد المنعم شي    ع حسن
ى ٢٠١٧/٠٩/١٩استاذابراهيم سعيد عيد حسانير

٢٠١٧/١٢/٢٦استاذطارق عبد العظيم عبد العليم الشامخ
ى ٢٠١٨/٠٧/٣١استاذعابر محمد سيد احمد حسنير

٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذمحمد حامد عبد الخالق البلتاجى

٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذمحمد المتوكل عىل هللا حسن سليمان

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذايهاب عادل فوزى جمال

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذوجدى محمد عبد الوهاب موىس

ف محمد بسيم محمد فتىح محمد ٢٠٠٦/٠٧/٣٠استاذ مساعداشر

ى عزت ٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعدمحمد كمال حسير

ف محمد مصطفى صالح عبده ٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعداشر

ى ى محمد جعفر صيى ف منير صيى ٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذ مساعداشر

ش ى دروي ٢٠٢٠/٠١/٢١استاذ مساعدمحمد سالم حسير

ل السيد العبد خليفة ٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذ مساعدوائ

٢٠٠٤/٠١/١٨مدرسعبد اللطيف سعيد عبد اللطيف قطب

٢٠٠٨/٠١/٢٧مدرسمحمد اسماعيل حامد عثمان

٢٠١٣/١٠/٢٩مدرسمحمد منير محمد عبد المجيد النمر

٢٠١٥/٠١/٢٠مدرساحمد بدوى عبد العال بدوى

٢٠١٧/٠٦/٢٠مدرسمحمد عثمان يونس عثمان

٢٠١٧/٠٧/٢٥مدرسطه احمد ابو شي    ع محمد

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسمحمد احمد ماهر انور حسن

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسالسيد صبىح السيد احمد

يف صالح الدين محمد السيد ٢٠١٨/٠٤/٢٤مدرسشر
٢٠١٨/٠٦/٢٦مدرسمحمد حمدى عبد الرحيم محمد

بية الرياضية مناهج وطرق تدريس التر



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    
ى ٢٠١٩/١١/٢٦مدرسمحمد محمد السيد محمد االمير

٢٠٢٠/٠١/٢١مدرساسالم جمال الدين احمد خضى

٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعدمؤمن محمد عبد العزيز السيد

٢٠١٨/٠٥/١٠مدرس مساعدمعاذ احمد عبد العزيز محمد عىل معارك

٢٠١٧/٠٢/٠٩معيدمحمد محسن رمضان عىل حسن

٢٠١٨/٠٤/٠٣معيدمحمود رشاد ظهران مرىسي

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدمحمود احمد نض الدين أحمد

يف شلنى اسحاق طوبيا ٢٠٢٠/٠١/١٤معيدشر

٢٠٢٠/٠٦/٠٧معيدعيد خالد شعبان جمعة
يف احمد حامد شحات ٢٠٢٠/١١/١٢معيدشر

رئيس قسم٢٠١٠/٠٣/٣٠استاذابو المكارم عبيد ابو الحمد احمد

٢٠١١/٠٧/٢٦استاذعادل حلىم عىل شحاتة

٢٠١٢/١٠/٣٠استاذمحمد جابر عبد الحميد يونس

٢٠١٣/١٢/٠٧استاذاحمد عىل محمد عبد الرحمن

ل محمد رمضان ابو القمصان ٢٠١٤/٠٩/٢٣استاذوائ

٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذنبيل منير ساىم رجانى حنا

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذتامر عويس عىل عويس الجباىل

٢٠١٦/٠٦/٢١استاذهشام سيد احمد عبد الفتاح

٢٠١٧/١٠/٣١استاذهشام محمد الجيوىسر عبد الخالق

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذمحمد عىل حسن خطاب

٢٠٢٠/٠١/٢١استاذياش السيد محمد عاشور

 زىك احمد
ى

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذ مساعدوسام شوق

٢٠٢٠/١١/٢٤استاذ مساعدكريم عىل محمد عبد الرحمن

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذ مساعداسامة فؤاد محمد عبد المنعم

٢٠٠١/١١/٢٥مدرسجمال عباس غنيم سالم

٢٠٠٤/٠٨/٢٩مدرسممدوح محمد بيوىم خشب

٢٠٠٦/٠٦/٢٥مدرسعصام انور عبد اللطيف ابراهيم

٢٠١٠/٠٥/٢٥مدرسرؤوف عبد الكريم عبد الرؤوف عىل

٢٠١٦/٠٣/٣١مدرسالحسن عبد المجيد حسن عبد المجيد

٢٠٢٠/٠١/٢١مدرسمحمود جابر عبد الحميد عىل يونس

ى مصطفى كمال فهيم ٢٠٢٠/٠٣/٣١مدرسمؤمن حسير

ف نشأت كمال الدين مصطفى ٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرساشر

٢٠١٧/٠٦/١٢مدرس مساعداحمد طارق عبد السالم عبد اللطيف

 يوسف
ى

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدحسن يوسف صوق

٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعدفتىح محمد فتىح الصاوى
 مصطفى

ى
٢٠٢٠/٠٢/٠٩مدرس مساعدمحمود عادل فتىح صوق

ي عبد الخالق
٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعدمحمد هشام محمد الجيوىسر

٢٠١٧/٠٢/٢٠معيداحمد مصطفى عبد العظيم طلب

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدنور صالح الدين نور الدين عمر

 يوسف
ى

٢٠٢٠/١١/١٢معيدمحمد يوسف صوق

تدريب الرياضات األساسية



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

ى ٢٠١١/٠٩/٢٧استاذعاطف رشاد خليل حسير

٢٠١٦/١٢/٢٧استاذمحمد صالح الدين محمد احمد

٢٠١٧/١١/٢٨استاذنارص ابو زيد عىل ابراهيم

٢٠١٩/١٢/٣١استاذاسامه احمد عبد العزيز محمد النمر

ى فؤاد جاب هللا محمد ٢٠١٩/١٢/٣١استاذحسير

٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذخالد نعيم عىل محمد سعيد

٢٠٠٨/٠٩/٢٨استاذ مساعدعبد المحسن زكريا احمد عبد السالم

٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذ مساعدوالء الدين عىل عبد العزيز هزاع

٢٠١٦/٠٦/٢١استاذ مساعداحمد احمد خليل حموده

ى محمد عىل ٢٠١٨/٠٤/٢٤استاذ مساعدخالد حسير

٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذ مساعدمحمد جمال الدين محمد رسالن

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذ مساعدعبد الهادى ابراهيم يونس عبد العال

ل عصام الدين عباس حلىم الدياسىط ٢٠١٩/١٢/٣١استاذ مساعدوائ

٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذ مساعدمصطفى بيوىم مصطفى بيوىم

وك ٢٠٠١/٠٨/٢٩مدرسهشام احمد عىل عىل ميى

٢٠٠١/٠٨/٢٩مدرسمحسن صالح الدين محمد اللمىع

٢٠٠٣/٠٦/٢٩مدرساحمد محمد بىه الدين عبد الرحمن

٢٠٠٤/٠٥/٣٠مدرسعطية سيد عطية السيد

٢٠٠٥/٠٩/٢٥مدرسسيد عبد الوهاب عبد المعىط شلنى

٢٠٠٩/٠٣/٣١مدرسخالد احمد محمد السعيد المهدى

٢٠١٠/٠٩/٢٨مدرساحمد هانى احمد طلعت عزيز

٢٠١٥/١٢/٢٩مدرسمحمود محمد محمود محمد

٢٠١٧/٠٧/٢٥مدرسحسام محسن ابو قريش عبد المعبود

٢٠١٨/١٠/٢٣مدرساحمد سالمة احمد مغرنى

٢٠٢٠/٠٣/٣١مدرساحمد ساىم محمد مبارز
٢٠١٤/٠٥/٠٦مدرس مساعدمحمود احمد كشى معانى

٢٠١٨/٠٨/١٢مدرس مساعدمحمد الشناوى محمد الشناوى

٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعدمحمد عادل عبد المالك صالح

٢٠٢٠/١٢/٠٩مدرس مساعداحمد رشيد حلىم محمد عبد السالم عبد المعىط

٢٠١٦/٠٢/١٨معيدتوفيق محمد توفيق عبد الحميد

٢٠١٧/٠٤/٢٠معيدمحمود عبد الهادى حمدى عبد الهادى

٢٠١٨/٠٤/٠١معيدعبد الرحمن محمد مصدق محمود محمد

 عبد هللا
ى

٢٠١٩/٠٣/٢٤معيداحمد عىل صوق

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيداسالم ابراهيم عبد الفتاح إبراهيم

٢٠١٠/٠٦/٢٩استاذصالح مصطفى مصطفى ابراهيم منىس

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١١/٠٩/٢٧استاذاحمد سعيد زهران برسيم

ف حافظ محمود محمد ٢٠١٢/٠٤/٢٤استاذاشر

٢٠١٢/٠٧/٢٤استاذياش يوسف عبد الرؤف احمد

٢٠١٦/١٢/٢٧استاذاحمد عادل فوزى جمال

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذمحمد احمد عبد هللا جاد

تدريب الرياضات الجماعية

تدريب الرياضات الفردية



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٧/١٠/٣١استاذاحمد محمد عبد اللطيف محمد عامر

٢٠٠٧/٠٩/٣٠استاذ مساعدعصام سيد احمد اسماعيل
٢٠٠٨/١٠/٢٦استاذ مساعدمحمد السيد عىل مصطفى

٢٠١٤/٠١/٢٨استاذ مساعدتامر ابراهيم نبيل عبد العزيز مراد

ى عبد الرسول ٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدسامح محمد رشدى امير

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعدمحمد مجدى عبد الحميد عىل عمارة

١٩٩٩/١١/٢٨مدرسخالد جمال محمود احمد

٢٠٠٠/٠٣/٢٥مدرسفرج عبد الرازق فرج عىل

٢٠٠٤/٠٢/٢٩مدرسحمدى فايد عبد العزيز فايد

٢٠٠٤/٠٥/٣٠مدرسحاتم عبد المنعم صالح الدياسىط
٢٠٠٦/٠٢/٢٦مدرسباسم سعيد محمد عبد الغنى

٢٠٠٦/٠٣/٢٦مدرسحسام محمد عبد الهادى عبد الحميد

ىع ٢٠٠٧/٠١/٢٥مدرسمحمد ابراهيم ابراهيم احمد اليى

٢٠١٥/٠٤/٢٨مدرسمحمد مصطفى طه حسن النحاس

٢٠١٥/٠٤/٢٨مدرسحسام عاطف حسنى السيد
٢٠١٦/٠٩/٢٧مدرسعمرو يحنر عبد الفتاح مصطفى

٢٠١٧/٠٦/٢٠مدرسرامز سيد هاشم محمود

٢٠١٧/١٢/٢٦مدرسحسام محمد فتىح ابراهيم عبده

٢٠١٨/٠٦/٢٦مدرسمصطفى احمد السيد محمد حسن

٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرساحمد صالح كامل عىل

٢٠١٧/٠١/٠٤مدرس مساعدمحمد محفوظ عبد العزيز محمود

٢٠١٧/٠٢/١٣مدرس مساعدحسن هشام حسن الزمر

٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدعادل ربيىع محمد عىل

٢٠٢١/٠٣/٠٨مدرس مساعدبهاء الدين محمود عبد المنعم ذىكي
ى ٢٠١٧/٠٣/١٤معيدمحمد رضا محمد عثمان حسير

٢٠١٩/٠٩/٠٩معيداسالم محمد جميل معبد
٢٠٢٠/١١/١٢معيديوسف محمد عبد العزيز غنيم

ى رئيس قسم٢٠١٥/٠٦/٣٠استاذرانية صبىح محمد عبد هللا حسير

٢٠١٨/٠٢/٢٧مدرساحمد مصطفى احمد قطب

٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرساسالم سيد اسماعيل عبد الفتاح عبد هللا

٢٠١٦/٠٩/٠٥مدرس مساعدعمر رفعت ابراهيم السيد

٢٠٢١/٠١/٠٦مدرس مساعدعمر احمد السيد محمد حسن

٢٠١٦/٠٢/١٨معيدمحمد عاصم سعد عبد الغفار
ى ٢٠١٨/٠٤/٠١معيدعبد العزيز محسن عبد الرسول حسير

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيداحمد مصطفى محسن محمد أحمد
٢٠٢٠/١١/١٢معيدمحمود رجب جابر محمد متوىل

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذتامر محمد سعيد عبد المجيد العنانى

رئيس قسم٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذمحمد محمد عبد السالم عبد الفتاح

٢٠٢٠/٠٩/٢٩استاذمحمود سيد هاشم عىل

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسعبد هللا سعيد عىل محمد فراج
٢٠١٨/٠٧/٣١مدرساحمد محمد عبد العظيم موىس

رياضات معدلة

رياضة كبار السن



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٨/١٠/٢٣مدرسمحمد صفى الدين محمد محمد شعراوى

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعدمحمود عبد التواب عبد البصير محمد

٢٠٢٠/٠٩/٠٨مدرس مساعدمحمود السيد البدوى عبد المقصود جودة

٢٠١٨/٠٥/١٦معيدعمر محسن رمضان عىلي حسن

ي إبراهيم
٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدعبد الرحمن جمال لطفى

٢٠٢٠/١١/١٢معيدالمصطفى حسام رضوان كامل

٢٠٠٧/٠٩/٣٠استاذمحمود عبد الحافظ شحاتة النجار

٢٠٠٨/٠٧/٢٧استاذياش سعيد شافىع ابو العال محمود

٢٠٠٩/٠٥/٢٦استاذهشام احمد سعيد ابراهيم حافظ

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١١/٠٧/٢٦استاذسهام السيد الغمرى محمد

ى سالم احمد ٢٠١١/١٠/٢٥استاذحازم حسير

٢٠١٤/٠٥/٢٠استاذهيثم عبد الحميد احمد داود

٢٠١٤/١٠/٢٨استاذريحاب حسن محمود عزت سليمان

٢٠١٦/٠١/٢٦استاذمحمد محمود عبد الظاهر عبد هللا
ى ى فكرى فؤاد حنير ٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذنيفير

٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذياش عىل نور الدين عبد الحميد

٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذايهاب محمد محمود اسماعيل

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذاحمد سمير احمد عىل محمد سالم

٢٠١٧/٠٩/١٩استاذداليا عىل حسن منصور

ف نبيه ابراهيم محمد ٢٠١٨/٠٤/٢٤استاذاشر

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذطارق محمد صادق محمد ابو العال

٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذمها حنفى قطب محمد

٢٠١٩/٠١/٢٢استاذاحمد محمود عبد الهادى المناوى

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذعبد العزيز سعيد عبد العزيز المال
٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذاحمد قدرى محمد محمد موىس

٢٠٢١/٠٤/٢٧استاذايمن فاروق مكاوى عبد التواب

 عبد اللطيف
ى

٢٠٠٦/٠٨/٢٧استاذ مساعدمحمد ابراهيم الدسوق

ل محمد توفيق محمد عبد البارى ٢٠١٠/٠٨/٢١استاذ مساعدوائ

ف احكام محمد رزق ٢٠١٠/٠٩/٢٨استاذ مساعداشر

٢٠١٢/٠٨/٢٨استاذ مساعدمحمد عىل ابو شي    ع محمد

٢٠١٤/٠٢/٢٥استاذ مساعدمحمد حامد محمد فهىم عىل الجاىك

ف محمد محمد عىل وهبة ٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذ مساعداشر
ى ٢٠٢٠/١١/٢٤استاذ مساعدحمدى محمد السيد االمير

٢٠٠٢/١٢/٢٢مدرسري  هام عز الدين محمد كيالنى

٢٠٠٤/١٢/٢٦مدرسعبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف عبد السالم
٢٠٠٧/٠٣/٢٧مدرسرشا عز الدين محمد الكيالنى

٢٠٠٨/٠٧/٢٧مدرسمحمود نجيب محمود حسب الننى
٢٠١١/٠٦/٢٨مدرسنادر محمد توفيق محمود راضى

٢٠١٣/٠٦/١٨مدرسمحمد النجار توفيق عثمان محمد

٢٠١٧/٠٧/٢٥مدرساحمد سمير سعد زغلول السيد

٢٠١٨/٠٥/٢٩مدرساحمد ايهاب عبد المنعم عبد الهادى
٢٠٢٠/١٢/٣٠مدرسمصطفى محمد عبد العزيز عبد العزيز

علوم الصحة الرياضية



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدحسام عمرو حلىم محمد زايد

٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعدحسام محسن عبد المنعم زيدان محمد

٢٠١٦/٠٢/١٨معيدصالح سيد محمود ابراهيم

ة ٢٠١٨/٠٣/١٨معيدمحمود عبد الحميد زيدان صيى

٢٠١٩/٠٩/٢١معيدضياء محمود عبد العظيم طلبة
٢٠٢٠/١١/١٢معيداحمد مصطفى حامد مصطفى

وكيل الكلية للدراسات العليا٢٠١٢/٠٢/٢٨استاذوليد احمد عبد الرازق عيد
٢٠١٢/١٠/٣٠استاذامل جميل يوسف مصطفى

رئيس قسم٢٠١٣/٠٧/٠٧استاذايمان رفعت السعيد محمود

٢٠١٣/٠٧/٣٠استاذيحنر محمد الجيوىسر عبد الخالق ابراهيم

٢٠١٤/١٠/٢٨استاذبالل عبد العزيز سيد احمد عىل بدوى

٢٠١٥/٠٧/٢٨استاذوليد احمد ساىم محمد حمودة

٢٠١٨/٠٤/٢٤استاذمحمد سعيد محمد السيد عيد

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذباسم محمد تهاىم عبد الحليم

ى عبد السالم ٢٠١٥/٠٤/٢٨استاذ مساعدمحمد محمد امير

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعداحمد حلىم محمد قورة

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدطه محمد جمال عثمان

٢٠٢٠/١١/٢٤استاذ مساعديحنر مصطفى كمال محمد حسن

٢٠٢١/٠٤/٢٧استاذ مساعداحمد طه حلىم محمود

٢٠٢١/٠٤/٢٧استاذ مساعدمحمود عصام جيى عض

ى عباس بهجت ٢٠٠١/٠٢/١١مدرسوليد امير

٢٠١٦/٠٥/٣١مدرساحمد محمد عبد المحسن احمد

٢٠١٨/١٠/٢٣مدرسامير جمال عدىل عبد الحفيظ

ى عبد الحليم ٢٠١٦/٠٥/٠٨مدرس مساعدمحمد جمال الدين حسير

٢٠١٦/١٢/١٠مدرس مساعداحمد عبد اللطيف مراد عبد اللطيف

٢٠١٨/٠٥/١٠مدرس مساعدمحمد جمال محمود عبد الرحمن

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعدمحمود محمد عبد هللا عبد هللا

٢٠٢١/٠١/٠٦مدرس مساعدمحمد عالء الدين محمد بيوىمي

٢٠١٥/٠٢/٠٥معيداسالم احمد عىل خليفة

٢٠١٨/٠٨/٢٧معيدمحمد محسن محمد محمود أبو العال

٢٠١٩/٠٦/٢٠معيدطه محمد ربيع أحمد
٢٠٢١/٠١/٢١معيدبالل عمرو محمد ابراهيم احمد

٢٠١٢/٠٧/٢٤استاذياش محروس مصطفى عىل

رئيس قسم٢٠١٣/١٢/٣١استاذهند سليمان عىل حسن

ف ف محمود حلىم شر ٢٠١٤/٠٥/٢٠استاذرشا محمد اشر

قاوى ٢٠١٤/١٢/٣٠استاذزهراء عبد المنعم محمد عىل الشر

٢٠١٦/٠١/٢٦استاذاحمد صالح الدين خليل مليحة

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذاحمد نبيه ابراهيم محمد
٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذايمن مصطفى طه مصطفى

ح الرياضى وي     التر

علم النفس واالجتماع والتقويم الرياضى



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

ل رفاىع ابراهيم رضوان ٢٠١٦/١٠/٢٥استاذوائ

٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذاياد محمد السيد محمد خليل

٢٠١٩/٠١/٢٢استاذمرىع سالمة يونس سيد احمد

٢٠٠٥/١٠/٢٣استاذ مساعدمحمد يوسف حجاج اسماعيل

٢٠١١/٠٧/٢٦استاذ مساعدوليد احمد جيى حسن

٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذ مساعدايمن صالح الدين محمد بكر

٢٠١١/٠٧/٢٦مدرسمحمد احمد عبد اللطيف احمد

٢٠١٣/١٢/٣١مدرسرانى بهجت ناصف محفوظ

٢٠١٤/٠٨/٣١مدرسوسام محمد مدحت حسن احمد منصور

٢٠١٧/٠٥/٣٠مدرسحازم احمد ابراهيم محمد الرونى

٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسمصطفى محمود عبد العزيز عىل

ى سعيد ٢٠٢٠/١٢/٣٠مدرسمحمود محمد حسير

٢٠١٥/٠٢/٠٥مدرس مساعدحمدى حسن عبد الفتاح شحاته

 بدر الدين محمد عبد الحافظ
ى

٢٠٢٠/٠٤/١٦مدرس مساعدمحمد شوق

٢٠٢٠/٠٦/٠٧مدرس مساعداحمد محمود مسعود احمد

٢٠١٨/٠٤/٠١معيدمحمود تقوى محمد محمد

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدمنذر حسام الدين إبراهيم محمد

ى احمد ٢٠٢٠/١١/١٢معيداحمد سيد حسنير

٢٠١٤/٠١/٢٨استاذيوسف محمد يوسف عرانى

٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذمحمد السيد محمد حلىم المكاوى
ى

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذاحمد عبد المنعم محمد احمد السيوق

٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذاحمد محمود سعيد محمود الداىل

رئيس قسم٢٠١٨/١١/٢٧استاذياش محمد محمد حسن شى

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذ مساعدمحمد فوزى عبد الشكور محمود محمد

٢٠٠٣/٠٦/٢٩مدرسهانى عبد هللا سيد المتناوى

٢٠١١/٠١/١٨مدرساسالم عىل عبد المنعم حسن البنا
ى ٢٠١٤/٠٦/٢٣مدرساحمد محمد السيد محمد االمير

٢٠١٦/٠٣/٣١مدرسساىم صابر ابراهيم محمد

٢٠١٩/٠٩/٢٤مدرساحمد ربيع احمد احمد

ى محمد ى محمد امير ٢٠٢١/٠٣/٣٠مدرسامير

 حسن
ى

٢٠١٦/٠٤/٠٦مدرس مساعدمصطفى احمد شوق

٢٠١٩/١٢/٠٣مدرس مساعدعالء محمد محمود احمد عيد الغيىم

٢٠١٧/٠٥/٠٧معيدعىل رمضان صابر محمد

٢٠١٨/٠٣/١٨معيدمحمد كمال يوسف كرم هللا

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدمحمود جمال محمد محروس

٢٠٢٠/١١/١٢معيدكريم مدحت ابراهيم محمد

علوم الحركة الرياضية



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغسهير مصطفى محمد ابراهيم المهندس

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ مساعد متفرغمحمد رضا حسين على الوقاد

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغكمال الدين عبد الرحمن درويش حمص

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغنبيه عبد الحميد سليمان العلقامى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغكوثر السعيد محمود السعيد الموجى

٢٠١٥/١٢/٢٧استاذ متفرغحسين عمر امين عطية السمرى

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغماجد محمد حسين فرغلى

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغوجيه احمد شمندى عبد الرحمن

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغمسعد سيد سيد على عويس محمد

٢٠٠٦/٠٨/٢٢استاذ متفرغمحمد محمد عبد هللا الحماحمى

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغتيمور احمد راغب واصف

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغعايدة عبد العزيز محمد مصطفى

٢٠١٢/٠٨/١٩استاذ متفرغامنة مصطفى محمد ابراهيم

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغيحيى محمد حسن عبده

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغعثمان حسين رفعت عثمان نديم

٢٠٠٤/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمد عبد الغنى عثمان محمد

٢٠٠٥/٠٨/١٢استاذ متفرغناجى اسعد يوسف

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغطلحة حسين محمود حسام الدين

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغعزت محمود عادل كاشف

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغعويس على عويس الجبالى

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغمنير سامى رجائى حنا

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعزت سعيد عامر ابراهيم

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغصالح الدين محمد سليمان محمد

٢٠١٨/٠٨/٠٤استاذ متفرغحاتم ابو حمده هليل احمد

٢٠١٩/٠٨/٠١مدرس متفرغزكريا سعد محمد سالم

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد فؤاد محمود محمد حبيب

٢٠١٩/٠٨/١٨استاذ متفرغعمرو حلمى محمد زايد

٢٠١٢/٠٥/٠٩استاذ غير متفرغبسطويسى احمد بسطويسى

٢٠١٢/١١/٣٠استاذ غير متفرغاحمد محمود احمد الخادم

٢٠٠٣/٠٧/٢٣استاذ متفرغعبد النبى اسماعيل محمد الجمال

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمود محمد على عامر

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد توفيق عبد الموجود الوليلى

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغعلى حسانين محمد حسب هللا

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغاشرف محمد على جابر

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغصبرى احمد على العدوى

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغمصطفى محمد فريد عبد السالم

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغمفتى ابراهيم محمد حماد

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغمحمود احمد ابو العينين ابو سالم

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغقدرى سيد مرسى

٢٠١٢/٠٨/١٧استاذ متفرغسمير لطفى السيد حسانين

٢٠١٣/٠٨/١٠استاذ متفرغمدحت صالح سيد محمد

تدريب الرياضات األساسية

اإلدارة الرياضية

الترويح الرياضى

تدريب الرياضات الجماعية



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد العزيز احمد عبد العزيز النمر

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد كامل حسين محمد مهدى

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمود وجيه حمدى عثمان

٢٠١٨/٠٨/٠٢استاذ متفرغطارق محمد شكرى القطان

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغبدر محمود شحاتة عثمان

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغجمال عبد هللا حسن سيد

٢٠٢١/٠١/٢٧استاذ مساعد متفرغفتحى صادق منصور محمد

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغعماد عبد الحميد محمد موسى

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغماجد مصطفى احمد اسماعيل ابراهيم

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغمصطفى كاظم مختار شاكر

٢٠٠٥/٠٨/٢٢مدرس متفرغمنير محمد عبد المجيد النمر

٢٠٠٦/٠٩/٠٨استاذ متفرغمحمود نبيل السيد ناصف

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعاطف مغاورى عبد الحليم شعالن

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغمحمود محمد حسن عبد هللا

٢٠١٢/٠٨/٠١مدرس متفرغيحيى الصاوى محمود حسن الصاوى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد مصدق محمود محمد

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغاشرف احمد مختار هالل

٢٠١٥/٠٩/١٥استاذ متفرغمحمد عبد العزيز غنيم سلطان

٢٠١٨/٠٣/٣١استاذ متفرغعمرو حسن حنفى محمد السكرى

٢٠٢٠/٠٩/١٥استاذ مساعد متفرغعصام احمد حسن السيد

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغاشرف عيد ابراهيم عبد الرحمن مرعى

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد لطفى محمد طه ابراهيم

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد صبحى احمد حسانين محمد

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد محمد عبد المعز السنتريسى

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغليلى السيد احمد فرحات

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغعصام محمد عبد الوهاب الهاللى

٢٠١٠/١٢/٠٢استاذ متفرغاسامة كامل راتب حسن

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغمحمد حسن ابراهيم عالوى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغخير الدين على احمد عويس

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغمحمد نصر الدين رضوان ابراهيم

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغسامية هانم احمد عبده

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغرشيد حلمى محمد عبد السالم عبد المعطى

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمنى احمد عبد الحكيم على شعبان

٢٠١٤/٠٨/٠١مدرس متفرغمصطفى محمد كامل سالم ابو زيد

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغصفاء جابر محمد شاهين

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغعرفة على سالمة على

٢٠١٥/٠٢/٢٤استاذ غير متفرغمحمد العربى شمعون نصر

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمود فتحى محمود محمد

٢٠١١/٠٨/٠١مدرس متفرغحسن على محمد انيس

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغاسماعيل ابو زيد احمد على

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ مساعد متفرغعدلى حسين بيومى محمد

علوم الحركة الرياضية

تدريب الرياضات الفردية

رياضات معدلة

علم النفس واالجتماع والتقويم الرياضى



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغحسين محمد حسن عيد

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغمصطفى كامل حمد على

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد امين محمد على رمضان

٢٠١٩/٠٤/٠٦استاذ متفرغاحمد محمد عبد اللطيف احمد

٢٠٠٤/٠٨/٢٨استاذ متفرغحسام الدين حسن على شرارة

٢٠٠٥/٠٣/٠٩استاذ متفرغمحمد قدرى عبد هللا بكرى

٢٠٠٥/٠٤/٠١استاذ متفرغابو العال احمد عبد الفتاح

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغزكية احمد فتحى عبده

٢٠١١/٠٨/٠٤استاذ متفرغامال الصادق محمد حسين سكينة

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغزينب عبد الحميد عبد الحميد العالم

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغنظمى محمد درويش

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغليلى حسن محمد بدر

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغليلى صالح الدين محمد سليم

٢٠١٣/٠٩/١٠استاذ متفرغمحمد السيد محمد االمين

٢٠١٣/١٠/٢١استاذ متفرغعزة فؤاد محمد الشورى

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد نصر الدين سيد محمود

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغمحسن يس حسن على الدروى

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغحمدى عبد الرحيم محمد عبد الصمد

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد على حسن ابراهيم

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغطه سعد على متولى خضره

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغعالء سيد نبيه خليل

٢٠١٢/٠٥/٠٩استاذ غير متفرغمحمد فتحى عبد الرحمن محمد

١٩٨٩/٠٨/٠١استاذ متفرغفوزى يعقوب رزق هللا

٢٠٠٢/٠٩/١٩استاذ متفرغمحمد عاطف مصطفى حمزة االبحر

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغعادل فوزى جمال

٢٠٠٥/٠٨/٠٢استاذ متفرغعلى عبد المنعم حسن البنا

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد محمد ماهر انور حسن يوسف

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد هادى على احمد الدنف

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغجمال الدين عبد العاطى عبد المجيد الشافعى

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمود محمد محمود ابو سمرة

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس متفرغنبيل محمد محمود خليفة

٢٠١٧/٠١/٢٧استاذ مساعد متفرغمحمد سعد الدين السيد احمد المنصورى

٢٠١٧/٠٨/٠٢استاذ متفرغمصطفى محمد احمد الجبالى

٢٠١٨/٠٧/١٠استاذ متفرغصفوت احمد على حسانين

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد البسيونى السيد البسيونى

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغخالد نسيم سيد محمود

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغنبيل محمد محمد حسن

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغعلى محمد عبد المجيد فيشار

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد عبد الدايم السيد الوزير

مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

علوم الصحة الرياضية


