
التدريس هيئة لعضو البحثي اإلنتاج متوسط األبحاث عدد إجمالي2016   عام في األبحاث عدد 2015   عام في األبحاث عدد 2014   عام في األبحاث عدد 2013   عام في األبحاث عدد الوظيفةالتدريس هيئة عضو اسمالقســـمم

00متفرغ أستاذ محمد جمال الدين حمادةاأللعاب1

1782أستاذ محمد طلعت أبو المعاطى علىاأللعاب2

7112.75                                         4أستاذ محمود حسن محمود الحوفياأللعاب3

1120.5مساعد أستاذ طارق محمد محمد خليل الجمالاأللعاب4

6282أستاذ طارق محمد عبد الرؤوف عبد السالماأللعاب5

4261.5أستاذطارق محمد على النصيرىاأللعاب6

22592.25أستاذجوزيف ناجى أديب بقطراأللعاب7

00مساعد استاذمحمد عبد المنعم محمود عوض هللااأللعاب8

771.75مساعد أستاذ أكرم كامل إبراهيم عبد الكريماأللعاب9

771.75مساعد أستاذمحمد سالمة يونس األلعاب

1230.75                                     مدرس خالد عبد الفتاح إسماعيل البطاوياأللعاب10

00مدرسشريف محمد عبد المنعم يونساأللعاب11

00مدرسهيام عبد الرحيم محمد العشماوىاأللعاب12

00مدرسفاطمه محمد عبد الفتاح سليمهاأللعاب13

00مدرس محمد صالح أبو سريع محمداأللعاب15

00                                      مدرس ايمن مرضى سعيد عبد البارىاأللعاب16

00مدرس الشيماء عبد الفتاح محمد الخفيفاأللعاب17

31371.75مدرسداء الشلقانياأللعاب

00 متفرغ. م أستاذ محمد محمد ذكى محمودالعملية والتربية والتدريب التدريس طرق21

00                             متفرغ أستاذ سعيد عبد الرشيد احمد خاطرالعملية والتربية والتدريب التدريس طرق22

330.75أستاذ مجدي محمود فهيم محمدالعملية والتربية والتدريب التدريس طرق23

00               أستاذخالد عبدالحميد حسانين شافعالعملية والتربية والتدريب التدريس طرق24

11241مساعد أستاذ أميرة محمود طه عبد الرحيمالعملية والتربية والتدريب التدريس طرق25

6282مساعد أستاذ عبدهللا عبد الحليم محمد خليلالعملية والتربية والتدريب التدريس طرق26

75 .5271مساعد أستاذ رحاب عادل عراقى جبلالعملية والتربية والتدريب التدريس طرق27

3471.75مساعد أستاذأحمد طلحه حسين محمودالعملية والتربية والتدريب التدريس طرق28

00مدرس السيد فتح هللا علي تنينالعملية والتربية والتدريب التدريس طرق29

1230.75 استاذصالح نجا العملية والتربية والتدريب التدريس طرق

أستاذ حمدي عبده عبد الواحد عاصمالصحية المواد40
3

251.25

3361.5مساعد أستاذعبد الحليم يوسف عبد العليم يوسفالصحية المواد41

00مدرس السيد صالح السيد أحمدالصحية المواد42

00مدرس سالي عبد الستار عامر محفوظالصحية المواد43

00أستاذ منى مصطفى محمد علىالمائية والرياضات المنازالت53

771.75أستاذ مصطفى سامى مصطفى عميرهالمائية والرياضات المنازالت54

00أستاذ أحمد عبد الحميد على عمارهالمائية والرياضات المنازالت55

661.5أستاذ أحمد سعيد أمين خضرالمائية والرياضات المنازالت56

00أستاذعبد الحليم محمد عبد الحليم معاذالمائية والرياضات المنازالت57

661.5أستاذنعيم فوزي 

00أستاذ أحمد محمود عبد الحكيم طلبهالمائية والرياضات المنازالت58

00مساعد أستاذ أحمد إبراهيم أحمد عزب نورالمائية والرياضات المنازالت59

00متفرغ أستاذمحمد نبوي أحمد األشرمالمائية والرياضات المنازالت60

00مساعد أستاذمحمد عباس صفوت علىالمائية والرياضات المنازالت61

661.5                           مساعد أستاذ منى محمد كمال حجازى عفيفىالمائية والرياضات المنازالت62
00مدرس هبة هللا عصام الدين عباس الدياسطيالمائية والرياضات المنازالت63

00مساعد أستاذ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىالمائية والرياضات المنازالت64

00مدرس إبراهيم على عبد الحميد اإلبياريالمائية والرياضات المنازالت65

771.75مساعد استاذرشا فرج مسعود العربىالمائية والرياضات المنازالت66

00مدرس محمد بيلى إبراهيم بيلىالمائية والرياضات المنازالت67

00مدرس سماح محمد أمين أبو العال حالوهالمائية والرياضات المنازالت68

00مدرس رضا يوسف يسرى عبد القادر متولىالمائية والرياضات المنازالت69

220.5مدرسوسام محمد زكى حمدوالمائية والرياضات المنازالت70

00مدرس أحمد عمر الفاروق أحمد الشيخالمائية والرياضات المنازالت71

00مدرسعمرو محمود حنفى وهدانالمائية والرياضات المنازالت72



00مدرس أحمد كمال عبد الفتاح عيدالمائية والرياضات المنازالت73

00مساعد مدرس السيد كمال عبد الفتاح عيدالمائية والرياضات المنازالت74

00مدرس ربيع السيد السيد سراجالمائية والرياضات المنازالت75

00مدرس والء محمد كامل العبدالمائية والرياضات المنازالت76

00مدرس عمرو محمد سعد جعفرالمائية والرياضات المنازالت77

110.25مدرسبالل وتوت المائية والرياضات المنازالت

00مدرس محمود عبد المجيد محمد سالمالمائية والرياضات المنازالت78

110.25متفرغ أستاذبكر محمد أحمد سالمالقوى ألعاب80

00أستاذ محمد عنبر محمد باللالقوى ألعاب81
00أستاذ مصطفى مصطفى على محمد عطوهالقوى ألعاب82
441أستاذ عزه  محمد عبد الحميد على  العمرىالقوى ألعاب83

00مساعد أستاذ عاطف سيد أحمد عبد الفتاحالقوى ألعاب84
4371.75مساعد أستاذ إيمان إبراهيم مبروك السيسىالقوى ألعاب85
7182مساعد أستاذ نبال أحمد حسن بدرالقوى ألعاب86

00مساعد أستاذ سالي عبد التواب محمود عبدهالقوى ألعاب87

220.5مدرس احمد عبد الوهاب خفاجىالقوى ألعاب88

00مدرس مروي عبد القادر محمد صقرالقوى ألعاب89

00مدرس محمد عبد المجيد نبوي ابودنياالقوى ألعاب90

661.5مساعد أستاذنهي محمود الصواف القوى ألعاب

47112.75أستاذ أمل صالح محمد سروروالجمباز التمرينات92

771.75مساعد أستاذ وسام عادل السيد أمينوالجمباز التمرينات93

00مدرس ماجده محمد السعيد عبد الرحمن العقدةوالجمباز التمرينات94

771.75مساعد أستاذ شيرين محمد عبد الحميد عبد الحافظوالجمباز التمرينات95

661.5مساعد أستاذ مها محمد عزب موسى الزينىوالجمباز التمرينات96

220.5مدرس أحمد محمد عبد العزيز أحمدوالجمباز التمرينات97

00مدرسمنال محمد عزب موسى الزينىوالجمباز التمرينات98

99
مدرس أسامه عز الرجال محمد العوضوالجمباز التمرينات

                       
0

0

00مدرس إيمان كمال الدين إبراهيم المعصراويوالجمباز التمرينات##

00مساعد أستاذحمدي أحمد السيد وتوتوالجمباز التمرينات##

441مدرس ياسر على قطب عبد الحليموالجمباز التمرينات##

00مدرس غدير عزت عبد السالم سالموالجمباز التمرينات##

00مدرس عال طه عبد هللا اسماعيلوالجمباز التمرينات##

00مدرس رشا يحيى السيد الحريرىوالجمباز التمرينات##

330.75أستاذالباقيري ابراهيم ابراهيم محمد والترويح الرياضية التربية أصول##

3251.25أستاذ محمد عبد العظيم أحمد إبراهيم شميسوالترويح الرياضية التربية أصول##

771.75أستاذوائل السيد إبراهيم قنديلوالترويح الرياضية التربية أصول##

220.5أستاذ لبيب عبد العزيز لبيب متولىوالترويح الرياضية التربية أصول##

7292.25أستاذ عادل رمضان بخيت هاشموالترويح الرياضية التربية أصول##

00مساعد أستاذ نرمين رفيق محمد عبدالعظيموالترويح الرياضية التربية أصول##

551.25مدرسمحمد حسين بكر سلموالترويح الرياضية التربية أصول##

441مدرس فتحى توفيق فتحى حفينهوالترويح الرياضية التربية أصول##

00مدرس رقيه محمد مهدي خضروالترويح الرياضية التربية أصول##

9182317بابحاث المشاركين التدريس هيئة اعضاء عدد

9.4718.9424.2117.89  سنوات اربع خالل الكلي العدد ألجمالي المشاركين االعضاء نسبة


