
 

 جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة التربيــــة الرياضيـــــة

  

 
 

 ٔنٗن الهمٗة لغئُٕ التعمٗي ٔالطالب

 

 أ.د/ أمحذ ذلىٕد عبذاحلهٗي

 عىٗذ الهمٗة

 

 أمحذ ابزاِٗي عشب أ.د/

 

 الٍغاط ً

 التٕقٗت

 اجملىٕعات

 االعزاف 

 وهاُ التٍفٗذ

 بٍات بٍني اىل وَ

 6-1ععبة  1دلىٕعة  9.00 8.45 التجىع بأرض الطابٕر 1

 وصطفى عطٕة .د/ا 

 -عبذاهلل مجعة  ً.

عالء الذَٖ ً.ً 

 عاطف

     –عشة العىزى ا.د 

اصزاء ً  -دٍٖا حجاجً 

 عٍرب

 والعب نمٗة )ا(

  10-7ععبة  2دلىٕعة  9.30 9.00 الطابٕر ٔحتٗة العمي )ٔالغٗاب( 2

   -عاطف صٗذ امحذ ا.د

د  -ذلىذ ابٕدٌٗا  د 

 امحذ عزعز 

ً  –صاىل عبذالتٕاب 

 والعب نمٗة )ا( امساء امحذ الضٗذ

  17-11ععبة  3دلىٕعة     

 –امحذ خفاجى ا.ً.د 

ً  –بضاً العبذ ً 

 امحذ البػ 

  –امياُ الضٗض٘ ا.د 

ً  -ً. ٍِذ عىاد 

 لٗمٗاُ اعزف

 

3 

طابٕر المٗاقة 

 البذٌٗة

 بٍات  1دلىٕعة  10.00 9.30 أمحاء ٔتذرٖبات الضٕٖذى )وزٌٔة ،اطالْ

 ٌفط االعزاف ٌفط االعزاف

 تزاك  العاب الكٕى 

 ( 2ٔالطائزة  ) تزاك 2ومعب نزة الٗذ  بٍات  2دلىٕعة  11,00 10.00 تذرٖبات الٗاقة البذٌٗة 4

 بٍات  3دلىٕعة  11.30 11,00 اجلزى فى دلىٕعات 5
 ٔومعب نزة الضمة  1ومعب نزة الٗذ 

 ( 3) تزاك 

 والعب نمٗة )ا( ٔ)ب(  11,45 11,30 التّذئة 

 ٔ)ب(والعب نمٗة )ا(     12.30 11,45 اصرتاحة ٔتغٗري والبط 6

 الصالة املغطاة نمٗة )ب( امحذ صربىً.ً  ذلىٕد اهلٕارىد  نن اجملىٕعات  2.00 12.40 ٌذٔة بعٍٕاُ  حزٔب اجلٗن الزابع  لمذنتٕر فارٔم عجىاُ  7



 

 جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة التربيــــة الرياضيـــــة

  

 
 

 ٔنٗن الهمٗة لغئُٕ التعمٗي ٔالطالب

 

 أ.د/ أمحذ ذلىٕد عبذاحلهٗي

 عىٗذ الهمٗة

 

 أمحذ ابزاِٗي عشب أ.د/

 

 

 9/2/2109برنامج املعسكر الرتبوى يوم االحد املوافق 

 

 الٍغاط ً

 التٕقٗت

 اجملىٕعات

 االعزاف 

 وهاُ التٍفٗذ

 بٍات بٍني اىل وَ

 6-1ععبة  1دلىٕعة  9.00 8.45 التجىع بأرض الطابٕر 1

عىزٔ د  –ٔصاً سنى د 

د  -اعزف العبذً  –ِٔذاُ 

 صٗذ نىاه

 

 تزاك  العاب الكٕى 

  10-7ععبة  2دلىٕعة  9.30 9.00 الطابٕر ٔحتٗة العمي )ٔالغٗاب( 2
ذلىٕد د  –ذلىذ عباظ ا.د

 ذلىذ دٖاب ً  –صالً 

 

 ( 2ٔالطائزة  ) تزاك 2ومعب نزة الٗذ 

  17-11ععبة  3دلىٕعة     

ً  –ذلىٕد عبذاملٕجٕد ً –

خمف نزٖي ً  -ذلىذ قٕطْ

 اهلل

 

 ٔومعب نزة الضمة  1ومعب نزة الٗذ 

 ( 3) تزاك 

3 

طابٕر المٗاقة 

 البذٌٗة

 10.00 9.30 أمحاء ٔتذرٖبات الضٕٖذى )وزٌٔة ،اطالْ

 بٍات  1دلىٕعة 

 بٍات  2دلىٕعة 

 بٍات  3دلىٕعة 

 

 

 -ِبْ الذٖاصطى  ا.ً.د 

 عٗىاء بذرً 
 تزاك  العاب الكٕى 

  11,00 10.00 تذرٖبات الٗاقة البذٌٗة 4
د  –ٔالء العبذ ا.ً.د 

 رعا حيٗى
 ( 2ٔالطائزة  ) تزاك 2ومعب نزة الٗذ 

 ٔومعب نزة الضمة  1ومعب نزة الٗذ ِبْ  د –دالٗا ورية د   11.30 11,00 اجلزى فى دلىٕعات 5

 الصالة املغطاة نمٗة )ب(   نن اجملىٕعات  3.00 2.00 وضابكات تزفّٗٗة   8

  د صاىل عبذ الضتار د امحذ حمىى      



 

 جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة التربيــــة الرياضيـــــة

  

 
 

 ٔنٗن الهمٗة لغئُٕ التعمٗي ٔالطالب

 

 أ.د/ أمحذ ذلىٕد عبذاحلهٗي

 عىٗذ الهمٗة

 

 أمحذ ابزاِٗي عشب أ.د/

 

 ( 3) تزاك  جّٗاُ بهزً  - -رحٗي

 والعب نمٗة )ا( ٔ)ب(  11,45 11,30 التّذئة 

     12.30 11,45 ٔتغٗري والبط اصرتاحة 6

 نن اجملىٕعات  2.00 12.40 ٌذٔة بعٍٕاُ  وفاِٗي اجلٕدة لمذنتٕر امحذ الغافعى   7
ً.ً حٍاُ –ً صفاء  ً.ً امحذ سِزاُ

 عٕقى

 الصالة املغطاة نمٗة )ب(

    نن اجملىٕعات  3.00 2.00 وضابكات فى نزة الكذً ٔنزة الضمة  ٔالهزة الطائزة  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة التربيــــة الرياضيـــــة

  

 
 

 ٔنٗن الهمٗة لغئُٕ التعمٗي ٔالطالب

 

 أ.د/ أمحذ ذلىٕد عبذاحلهٗي

 عىٗذ الهمٗة

 

 أمحذ ابزاِٗي عشب أ.د/

 

 01/2/2109برنامج املعسكر الرتبوى يوم االثهني املوافق 

 

 الٍغاط ً

 التٕقٗت

 اجملىٕعات

 االعزاف 

 وهاُ التٍفٗذ

 بٍات بٍني اىل وَ

 6-1ععبة  1دلىٕعة  9.00 8.45 التجىع بأرض الطابٕر 1

ً  –ٖاصز قطب ا.ً.د 

ً.ً  –ذلىذ عرتٖط 

 حضني عٕقى 

 

 تزاك  العاب الكٕى 

  10-7ععبة  2دلىٕعة  9.30 9.00 الطابٕر ٔحتٗة العمي )ٔالغٗاب( 2

د  –اصاوة عش الزجاه ا.ً.د 

ً  –ذلىذ عبذالمطٗف 

 ذلىذ سِزاُ 

 

ٔالطائزة  2ومعب نزة الٗذ 

 ( 2) تزاك 

  17-11ععبة  3دلىٕعة     

ً.ً  –ذلىٕد صزٔر ً.ً 

ً.ً  –ذلىذ رصالُ 

 وصطفى غامن  

 
ٔومعب  1ومعب نزة الٗذ 

 نزة الضمة 

 ( 3) تزاك 

3 

طابٕر المٗاقة 

 البذٌٗة

 بٍات  1دلىٕعة  10.00 9.30 أمحاء ٔتذرٖبات الضٕٖذى )وزٌٔة ،اطالْ

رعا ً  –عال طْ د  –اون صزٔر ا.د  

 –عمتٕت 
  1ومعب نزة الكذً 

 بٍات  2دلىٕعة  11,00 10.00 تذرٖبات الٗاقة البذٌٗة 4

ا.ً.د  –عريَٖ عبذاحلىٗذ ا.ً.د  

 ٌباه بذر
 2ومعب نزة الكذً 

وغرية  ا.د –ٔصاً عاده ا.ً.د   بٍات  3دلىٕعة  11.30 11,00 اجلزى فى دلىٕعات 5

 العجىى

 ومعب نزة الضمة 

    11,45 11,30 التّذئة 

     12.30 11,45 اصرتاحة ٔتغٗري والبط 6

7 

ٌذٔة بعٍٕاُ  احهاً الذَٖ فى الشٔاج العزفى ٔالطالم املبهز لمغٗخ 

 امحذ الفكى  

 نن اجملىٕعات  2.00 12.40
 د   -عزٔم ابٕ الٍصز د 

 الصالة املغطاة نمٗة )ب(



 

 جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة التربيــــة الرياضيـــــة

  

 
 

 ٔنٗن الهمٗة لغئُٕ التعمٗي ٔالطالب

 

 أ.د/ أمحذ ذلىٕد عبذاحلهٗي

 عىٗذ الهمٗة

 

 أمحذ ابزاِٗي عشب أ.د/

 

 صٗذ صالح

  ذلىذ رصالُ   -امحذ حمىى  د  نن اجملىٕعات  3.00 2.00 وضابكات تزفّٗٗة  د امحذ حمىى (ذلىذ رصالُ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة التربيــــة الرياضيـــــة

  

 
 

 ٔنٗن الهمٗة لغئُٕ التعمٗي ٔالطالب

 

 أ.د/ أمحذ ذلىٕد عبذاحلهٗي

 عىٗذ الهمٗة

 

 أمحذ ابزاِٗي عشب أ.د/

 

 00/2/2109برنامج املعسكر الرتبوى يوم الثالثاء املوافق 

 

 الٍغاط ً

 التٕقٗت

 اجملىٕعات

 االعزاف 

 وهاُ التٍفٗذ

 بٍات بٍني اىل وَ

 6-1ععبة  1دلىٕعة  9.00 8.45 التجىع بأرض الطابٕر 1

اميَ ا.ً.د  –عاده روضاُ ا.د 

عبذالعشٖش ً –وزضى 

ً  –ذلىذ سنى ً  –البخريى 

 ذلىذ خالذ عافع ً 

 

 والعب نمٗة )ا(

  10-7ععبة  2دلىٕعة  9.30 9.00 الطابٕر ٔحتٗة العمي )ٔالغٗاب( 2

ذلىذ د  –طارم اجلىاه ا.ً.د 

ً  –ذلىذ نإٌُ د  -فارٔم

 ذلىذ احلٍبمى 

 

 والعب نمٗة )ا(

  17-11ععبة  3دلىٕعة     

ذلىٕد د  –انزً ناون ا.ً.د 

 –ذلىٕد سِٕ  ً.ً –  –تزنى 

 محذ مجاه ً ا

 

 

3 

طابٕر المٗاقة 

 البذٌٗة

 10.00 9.30 أمحاء ٔتذرٖبات الضٕٖذى )وزٌٔة ،اطالْ

ً   -ٌذا نابٕٓ  ا.ً.د  جٕسٖف ٌاجى ا.د جٕسٖف ٌاجى

 ً —اصزاء عميب

 عٗىاء صادم

 تزاك  العاب الكٕى 

 11,00 10.00 تذرٖبات الٗاقة البذٌٗة 4
ً  –ِٗاً العغىأى د  املٍعيعزٖف عبذ  د صٗذ صالح

 امياُ حافظ
ٔالطائزة  ) 2ومعب نزة الٗذ 

 ( 2تزاك 

 11.30 11,00 اجلزى فى دلىٕعات 5

الغٗىاء اخلفٗف ا.ً.د  ذلىذ طمعت ا.د ذلىذ طمعت

 ٍِذ عىادً  –

ٔومعب نزة  1ومعب نزة الٗذ 

 الضمة 

 ( 3) تزاك 



 

 جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة التربيــــة الرياضيـــــة

  

 
 

 ٔنٗن الهمٗة لغئُٕ التعمٗي ٔالطالب

 

 أ.د/ أمحذ ذلىٕد عبذاحلهٗي

 عىٗذ الهمٗة

 

 أمحذ ابزاِٗي عشب أ.د/

 

 والعب نمٗة )ا( ٔ)ب(    11,45 11,30 التّذئة 

 والعب نمٗة )ا( ٔ)ب(    12.30 11,45 اصرتاحة ٔتغٗري والبط 6

7 

دعاٖة لالنادميٗات ٔاالٌغطة   -ٌذٔة بعٍٕاُ  اهلٗهن االدارى  

 ٔعالقتّا بضٕم العىن 

 نن اجملىٕعات  2.00 12.40
لٗشا  -صّا الغزٖفد  ا.د طارم عبذالزؤف

 احلٕفى

 الصالة املغطاة نمٗة )ب(

 الصالة املغطاة نمٗة )ب(   نن اجملىٕعات  3.00 2.00 حمكة مسز   8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة التربيــــة الرياضيـــــة

  

 
 

 ٔنٗن الهمٗة لغئُٕ التعمٗي ٔالطالب

 

 أ.د/ أمحذ ذلىٕد عبذاحلهٗي

 عىٗذ الهمٗة

 

 أمحذ ابزاِٗي عشب أ.د/

 

 02/2/2109برنامج املعسكر الرتبوى يوم االربعاء  املوافق 

 

 الٍغاط ً

 التٕقٗت

 اجملىٕعات

 االعزاف 

 وهاُ التٍفٗذ

 بٍات بٍني اىل وَ

 6-1ععبة  1دلىٕعة  9.00 8.45 التجىع بأرض الطابٕر 1

ا.ً.د  –ذلىذ عبذالعظٗي ا.د 

د  –امحذ اوني  د –امحذ طمخْ 

ا.ً.د ذلىذ  –امحذ االعٕح 

 حضني

 

 تزاك  العاب الكٕى 

  10-7ععبة  2دلىٕعة  9.30 9.00 الطابٕر ٔحتٗة العمي )ٔالغٗاب( 2

امحذ ربٗع د  –ٔائن قٍذٖن ا.د 

ا.د - ذلىذ بهز صالً ً.ً  –

 دلذى فّٗي

 

ٔالطائزة  ) 2ومعب نزة الٗذ 

 ( 2تزاك 

  17-11ععبة  3دلىٕعة     
عاصي ً.ً  –خالذ عافع ا.د 

   -ذلىذ صبخى ً.ً  –قٍذٖن

ٔومعب نزة  1ومعب نزة الٗذ  

 الضمة 

 ( 3) تزاك 

3 

 طابٕر المٗاقة البذٌٗة

 بٍات  1دلىٕعة  10.00 9.30 أمحاء ٔتذرٖبات الضٕٖذى )وزٌٔة ،اطالْ

عزٔم  د -اورية طْ  ا.د  

وزٔى د   -عمى 

 -الباقريى 

 تزاك  العاب الكٕى 

 بٍات  2دلىٕعة  11,00 10.00 تذرٖبات الٗاقة البذٌٗة 4

حٍاُ د  –ٌزوني رفٗل ا.د  

رقْٗ  د  –ابزاِٗي 

 امساء حضٍىً  –ذلىذ 

ٔالطائزة  ) 2ومعب نزة الٗذ 

 ( 2تزاك 

 بٍات  3دلىٕعة  11.30 11,00 اجلزى فى دلىٕعات 5

ا.ً.د  –مساح حالٔٓ ا.ً.د  

ً.ً  –رحاب عزاقى 

 عبري عانز

ٔومعب نزة  1ومعب نزة الٗذ 

 ( 3الضمة ) تزاك 



 

 جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة التربيــــة الرياضيـــــة

  

 
 

 ٔنٗن الهمٗة لغئُٕ التعمٗي ٔالطالب

 

 أ.د/ أمحذ ذلىٕد عبذاحلهٗي

 عىٗذ الهمٗة

 

 أمحذ ابزاِٗي عشب أ.د/

 

 والعب نمٗة )ا( ٔ)ب(    11,45 11,30 التّذئة 

     12.30 11,45 اصرتاحة ٔتغٗري والبط 6

 الصالة املغطاة نمٗة )ب( ٌضزَٖ عبذاملعبٕدد  -الغزٖفصّا د  نن اجملىٕعات  2.00 12.40 ٌذٔة بعٍٕاُ  قإٌٌٗة احلكٕم ٔالٕاجبات  لمذنتٕر حٗذر الذخٗمى  7

    نن اجملىٕعات  3.00 2.00 وضابكة رصي ٔ خط ٔوضابكات ثكافٗة  ٔدلمة حائط   8

 

 

 01/2/2109برنامج املعسكر الرتبوى  يوم اخلميس  املوافق 

 

 الٍغاط ً

 التٕقٗت

 اجملىٕعات

 االعزاف 

 وهاُ التٍفٗذ

 بٍات بٍني اىل وَ

 6-1ععبة  1دلىٕعة  9.00 8.45 التجىع بأرض الطابٕر 1

 ا.ً.د –امحذ عىارة ا.د 

ربٗع  د –ذلىذ بٗم٘ 

 صزاج 

 

 تزاك  العاب الكٕى 

  10-7ععبة  2دلىٕعة  9.30 9.00 الطابٕر ٔحتٗة العمي )ٔالغٗاب( 2

ا.د  –امحذ صعٗذ خضز ا.د 

امحذ  ا.ً.د –ٖاصز الٕراقى 

  –نىاه 

 

ٔالطائزة  ) 2ومعب نزة الٗذ 

 ( 2تزاك 

  17-11ععبة  3دلىٕعة     

 ً-عىزٔ جعفز  ا.ً.د 

ذلىذ ً  –ذلىٕد غامن 

  –عّاب 

 
ٔومعب نزة  1ومعب نزة الٗذ 

 الضمة 

 ( 3) تزاك 

3 
طابٕر المٗاقة 

 البذٌٗة

 بٍات  1دلىٕعة  10.00 9.30 أمحاء ٔتذرٖبات الضٕٖذى )وزٌٔة ،اطالْ

لٗمٗاُ  ً  -تٗضري اخلفٗفً  

 اعزف
  1ومعب نزة الكذً 



 

 جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة التربيــــة الرياضيـــــة

  

 
 

 ٔنٗن الهمٗة لغئُٕ التعمٗي ٔالطالب

 

 أ.د/ أمحذ ذلىٕد عبذاحلهٗي

 عىٗذ الهمٗة

 

 أمحذ ابزاِٗي عشب أ.د/

 

 بٍات  2دلىٕعة  11,00 10.00 تذرٖبات الٗاقة البذٌٗة 4

امياُ ً  –وٍى البصاه ً ً  

 حافظ
 2ومعب نزة الكذً 

 بٍات  3دلىٕعة  11.30 11,00 اجلزى فى دلىٕعات 5

اصزاء ً  -غذٖز عشت  د  

 عٍرب
 ومعب نزة الضمة 

     11,45 11,30 التّذئة 

     12.00 11,45 اصرتاحة ٔتغٗري والبط 6

 الصالة املغطاة    نن اجملىٕعات  1.00 12.00 اخلتاً  8

 


