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كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

حماضرة
الزمن

املختص

1

السبت
9
8
7
6
5
4
2
1
6-5
5-4
4-3
3-2
2-1
1-12
12-11
11-10
10-9
القياسات الفسيولوجية
القياسات الفسيولوجية
اوىل د دكتوراه تدريب د /فاطمة سعد
ثانية دكتوراه علوم صحة د /امساء نوفل
تطبيقات اصابات ختصصية دبلوم اصابات رياضية أ.د /امحد العطار
دراسة متقدمة فى الصحة الرياضية
اوىل ماجستري مواد صحيةأ.د /مسعود غرابة
ادارة متخصصة
التشريعات والقوانيني الرياضية
ثانية ماجستري ادارة د /ثروت ابو السبح
دبلوم ادارة مؤسساتد /ثروت ابو السبح
تطبيقات فى الرياضة املدرسية
مشكالت الرياضة املدرسية
اوىل ماجستري أ.د /حممد سعد
دبلوم رياضة مدرسية أ.د /حنان عبد اللطيف
الرتويح الرياضى كمهنة ثانية دكتوراه اقتصاديات الرتويح اوىل دكتوراه أ.د /علية
دراسة متقدمة فى الرتويح الرياضى اوىل دكتوراه
خري اهلل
أ.د /علية خري اهلل
أ.د /امانى الصفتى
دراسة متقدمة فى علم النفس الرتبوي
سيكولوجية الرتويح
سيكولوجية القيادة واجلماعات
دراسة متقدمة فى علم النفس الرتبوي
الرياضى
الرياضى
الرياضية
الرياضى
 ثانية دكتوراه مناهج أ.د /عمرو بدرانثانية ماجستري ترويح
ثانية ماجستري ادارة أ.د /عمرو بدران
ثانية ماجستري مناهج أ.د /عمرو بدران
أ.د /عمرو بدران

مدير أدارة الدراسات

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
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كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

حماضرة
الزمن

1
10-9

2
11-10

3
12-11

االحد
4
1-12

5
2-1

التاهيل الرياضى
مدخل االصابات
دبلوم اصابات رياضية أ.د /جمدى وكوك
دبلوم اصابات رياضية أ.د /جمدى وكوك
االختبارات واملقاييس
ثانية ماجستري علوم حركة أ.د /ابراهيم جرب
امليكانيكا احليوية
ثانية ماجستري تدريب أ.د /حممد بريقع
طرق البحث فى االدارة الرياضية
دراسة متقدمة فى االدارة الرياضية
دبلوم ادارة مؤسسات د /نهى القليوبى
اوىل ماجستري ادارة د /نهى القليوبى
مدخل االعالم الرياضى
تطبيقات فى االدارة الرياضية
دبلوم ادارة مؤسسات د /نرمني كرمية
اوىل ماجستري ادارة د /نرمني كرمية
االعالم الرياضى
اوىل دكتوراه ادارة أ.د /مصطفى عبد احلليم
حلقة حبث نظرى
ثانية ماجستري د /امحد شوقى

املختص

2

مدير أدارة الدراسات

6
3-2

7
4-3

9 8
6-5 5-4

النمو احلركة
ثانية ماجستري علوم حركة أ.د /ابراهيم جرب

التسويق الرياضى
اوىل دكتوراه ادارة أ.د /حييى فكرى
املنشات الرتوحيية
القيادة فى الرتويح الرياضى
ثانية دكتوراه أ.د /فاطمة صقر اوىل دكتوراه أ.د /فاطمة صقر
التقويم فى الرتويح الرياضى
ثانية دكتوراه أ.د /امانى الصفتى

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

جامعة طنطا
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كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

االحد
حماضرة
الزمن

املختص

3

1
10-9

مدير أدارة الدراسات

3
2
12-11
11-10
تطبيقات فى علم النفس الرياضى
اوىل ماجستري علم نفس د /اسامة الكيالنى
العمليات العقلية العليا ( )2
اوىل دكتوراه علم نفس أ.د /عزة الوسيمى
حلقة حبث تطبيقى
ثانية ماجستري علم نفس د /شيماء رياض

4
1-12

6
5
3-2
2-1
القيادة فى الرتويح الرياضى
اوىل دكتوراه أ.د /هالة عمر

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

7
4-3

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

8
5-4

9
6-5
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كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

االثنني
حماضرة
الزمن

1
10-9

2
11-10

3
12-11

4
1-12

االسس العلمية لتدريب الناشئني
ثاننة دكتوراه تدريب أ.د /امحد القاضى

6
5
3-2
2-1
تدريب دراسة متقدمة فى التدريب
الرياضى
اوىل ماجستري تدريب أ.د /جمدى ابو
فرخية

8
7
5-4
4-3
مشكالت رياضات املستويا العليا
اوىل دكتوراه تدريب أ.د /جمدى ابو فرخية

حلقة حبث ( نظرى  +تطبيقى )
ثانية ماجستري تدريب أ.د /محدى حييى

تطبيقات تدريب رياضى
ثانية دكتوراه تدريب أ.د /غادة عبد
احلميد

دراسة متقدمة فى الصحة الرياضية
اوىل دكتوراه طرق تدريس أ.د /مسعود غرابة
دراسة متقدمة فى فسيولوجيا الرياضة
فسيولوجيا التدريب الرياضى
فسيولوجيا التدريب الرياضى
اوىل دكتوراه علوم صحة أ.د /امحد نصر الدين
اوىل ماجستري تدريب أ.د /امحد نصر الدين اوىل دكتوراه تدريب أ.د /امحد نصر الدين
حلقة حبث ( تطبيقى ) ثانية دكتوراه علوم صحة أ.د /فاطمة سعد
االسعافات االولية
التاهيل الرياضى
دبلوم اصابات رياضية أ.د /امحد العطار
ثانية دكتوراه أ.د /جمدى وكوك
التقويم فى علوم احلركة
احلاسب االىل فى امليكانيكا احليوية
ثانية دكتوراه علم حركة أ.د /ياسر غرابة
ثانية دكتوراه علم حركة أ.د /ياسر غرابة
حلقة حبث نظرى
حلقة حبث نظرى
ثانية دكتوراه علم حركة أ.د /مرفت كمال ثانية ماجستري علم حركة أ.د /مرفت كمال

املختص

4

مدير أدارة الدراسات

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

9
6-5

جامعة طنطا
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كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

االثنني
حماضرة
الزمن

1
10-9

3
2
12-11
11-10
مدخل االعالم الرياضى
دبلوم ادارة مؤسسات د /نرمني كرمية

4
1-12

5
2-1

6
3-2

7
4-3

8
5-4

تطبيقات فى االدارة الرياضية
اوىل ماجستري ادارة د /نرمني كرمية

االعالم الرياضى
اوىل دكتوراه ادارة أ.د /مصطفى عبد
احلليم
اإلدارة املدرسية
الرتبية الرياضية املقارنة
أوىل ماجستري أ.د /امانى البحريى
أوىل ماجستري أ.د /امانى البحريى
االجتاهات الرتبوية املعاصرة
مناهج الرتبية الرياضية
دراسة متقدمة فى االدارة الرياضية
اوىل ماجستري أ.د /حنان عبد اللطيف اوىل ماجستري أ.د /حنان عبد اللطيف
اوىل ماجستري ادارة د /نهى القليوبى
نظم ومشكالت التعليم
تكنولوجيا التعليم
دبلوم رياضة مدرسية
ثانية ماجستري
أ.د /ساىل عبد اللطيف
أ.د /ساىل عبد اللطيف
حلقة حبث ( نظرى  +تطبيقى ) ثانية ماجستري أ.د /حممد سعد
الرتبية الرتوحيية
ثانية ماجستري أ.د /امانى
الصفتى
طرق البحث فى االدارة الرياضية
دبلوم ادارة مؤسسات د /نهى القليوبى
التسويق الرياضى
اوىل دكتوراه ادارة أ.د /حييى فكرى

املختص

5

مدير أدارة الدراسات

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

9
6-5

جامعة طنطا
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كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

حماضرة
الزمن

املختص

6

3
2
1
12-11
11-10
10-9
اختبارات ومقاييس
ثانية ماجستري علم نفس أ .د /عزة
الوسيمى
حلقة حبث تطبيقى
ثانية ماجستري د /امحد
شوقى
الدافعية فى الرياضة
اوىل ماجستري علم نفس
أ.د /عبد احلفيظ امساعيل
حلقة حبث ( نظرى )
ثانية ماجستري علم نفس
أ.د /حممود حييى

مدير أدارة الدراسات

االثنني
5
4
2-1
1-12
االخصائى النفس الرياضى كمهنة
ثانية دكتوراه علم نفس أ.د /عزة الوسيمى

تطبيقات علم نفس رياضى
اوىل ماجستري علم نفس
أ.د /عبد احلفيظ امساعيل
حلقة حبث ( نظرى )
ثانية دكتوراه علم نفس
أ.د /حممود حييى

6
3-2

8
5-4

7
4-3

حلقة حبث تطبيقى
ثانية دكتوراه د /هالة عمر
القياسات النفسية
ثانية ماجستري علم نفس
أ.د /عبد احلفيظ امساعيل
طرق البحث العلمى فى علم النفس الرياضى
اوىل ماجستري علم نفس
أ.د /حممود حييى

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

9
6-5

املشكالت النفسية للرياضيني
اوىل دكتوراه علم نفس
أ.د /عبد احلفيظ امساعيل
حلقة حبث ( تطبيقى )
ثانية ماجستري علم نفس
أ.د /حممود حييى

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى
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كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

الثالثاء
5
4
2-1
1-12
االسس العلمية لتدريب الناشئني
اوىل ماجستري تدريب أ.د /السيد سعد

3
2
12-11
11-10
حلقة حبث تطبقى
ثانية ماجستري علم حركة أ.د/
مرفت كمال
اختبارات ومقاييس
ثانية ماجستري تدريب أ.د /ايهاب
امساعيل

حماضرة
الزمن

1
10-9

املختص

مدير أدارة الدراسات

حلقة حبث نظرى
ثانية دكتوراه علوم صحة أ.د/
فاطمة سعد

7
6
4-3
3-2
طرق البحث العلمى
اوىل ماجستري تدريب أ.د /ايهاب
البديوى

ختطيط الربامج التدريبية
ثانية ماجستري تدريب أ.د /هبة روحى

التقويم فى علم النفس الرياضى
تطبيقات صحة رياضية
ثانية دكتوراه علم نفس
ثانية دكتوراه علوم صحة أ.د /مسعود
أ.د /عبد احلفيظ امساعيل
غرابة
االحصاء املتقدم مجيع االقسام اوىل
التدليك الرياضى
دكتوراه
دبلوم اصابات رياضية أ.د /امحد
أ.د /حممد صربى عمر
العطار
حلقة حبث تطبيقى
طرق البحث العلمى فى املواد الصحية
ثانية دكتوراه علم حركة أ.د /مرفت كمال
اوىل ماجستري مواد صحية أ.د /جمدى
وكوك

7

8
5-4

9
6-5

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

املشكالت النفسية للرياضيني
ثانية دكتوراه علم نفس
أ.د /عبد احلفيظ امساعيل
االحصاء مجيع االقسام اوىل ماجستري
أ.د /حممد صربى عمر

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
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كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

حماضرة
الزمن

1
10-9

3
2
12-11
11-10
االعالم الرياضى والعالقات العامة
اوىل ماجستري ادارة د /نرمني كرمية

الثالثاء
5
4
2-1
1-12
طرق البحث فى االدارة الرياضية
اوىل ماجستري ادارة د /ايهاب خريى
طرق تدريس االنشطة الرياضية
ثانية ماجستري أ.د /ساىل عبد اللطيف

6
3-2

7
4-3

8
5-4

9
6-5

تطبيقات فى طرق تدريس
االدارة الرياضية كمهنة
ثانية دكتوراه أ.د /ساىل عبد
خريى
دبلوم ادارة مؤسسات د /ايهاب
اللطيف
فلسفة الرتبية الرياضية مجيع االقسام
دراسة متقدمة فى االدارة الرياضية ثانية دكتوراه ادارة أ.د /عمرو
حلقة حبث ثانية دكتوراه ادارة د/
ا.د /ماجدة عقل
الشتيحى
صربى عمر
نظريات االتصال
مناهج وطرق تدريس الرتبية
التقويم فى االدارة الرياضية
ثانية دكتوراه ادارة أ.د /مصطفى عبد
الرياضية
ثانية دكتوراه ادارة أ.د /مصطفى
احلليم
دبلوم رياضة مدرسية ا.د /ماجدة عقل
عبد احلليم
مدخل االنشطة الرياضيةدبلوم رياضة
حلقة حبث ( تطبيقى ) ثانية دكتوراه أ.د /هبة سعيد
حلقة حبث ( نظرى ) ثانية دكتوراه
مدرسية أ.د /هبة سعيد
أ.د /هناء عفيفى
اختبارات مقاييس
حلقة حبث نظرى
ختطيط الربامج الرتوحيية
ثانية ماجستري د /نهى صاحل
ثانية دكتوراه د /هالة عمر
ثانية دكتوراه د /هالة عمر
املشكالت النفسية للرياضيني
التقويم فى علم النفس
تطبيقات فى علم النفس الرياضى
ثانية دكتوراه علم نفس
الرياضى
ثانية دكتوراه علم نفسد /شيماء
أ.د /عبد احلفيظ امساعيل
ثانية دكتوراه علم نفس
رياض
أ.د /عبد احلفيظ امساعيل
حلقة حبث ( تطبيقى )ثانية ماجستري حلقة حبث ( نظرى )ثانية دكتوراه
علم نفس
علم نفس
أ.د /حممود حييى
أ.د /حممود حييى

املختص

8

مدير أدارة الدراسات

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
Faculty Of Physical Education
Higher Studies Department

كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

حماضرة
الزمن

1
10-9

2
11-10

دراسة متقدمة فى علم النفس
الرياضى
أوىل ماجستري علم نفس أ.د/
امحد السنرتيسى

االربعاء
7
6
5
4
3
4-3
3-2
2-1
1-12
12-11
العمليات العقلية العليا
ثانية ماجستري علم نفس د /عزة
الوسيمى
حلقة حبث تطبيقى
ثانية دكتوراه علم نفس د /اسامة الكيالنى
دراسة متقدمة يف علم النفس الرياضى
سيكولوجية الشخصية الرياضية
أوىل دكتوراه علم نفسأ.د /امحد السنرتيسى
أوىل دكتوراه علم نفس أ.د /امحد
السنرتيسى

8
5-4

سيكولوجية الشخصية الرياضية
أوىل ماجستري علم نفس أ.د /امحد
السنرتيسى

حلقة حبث تطبيق
ثانية دكتوراه أ.د /امحد سالمة
دراسة متقدمة فى التدريب الرياضى
اوىل دكتوراه أ.د /على حممود عبيد
القياسات الفسيولوجية
ثانية ماجستري مواد صحية أ.د /فاطمة
سعد

املختص

9

مدير أدارة الدراسات

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

9
6-5

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

جامعة طنطا
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كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

10

االربعاء
9
8
7
6
5
4
3
2
6-5
5-4
4-3
3-2
2-1
1-12
12-11
11-10
قراءات متقدمة فى امليكانيكا احليوية
التعلم احلركى
قراءات متقدمة فى علم احلركة
التنظيمات الرياضية احمللية والدولية
ثانية ماجستري علم حركة أ.د /ياسر ثانية دكتوراه علم حركة أ.د /ابراهيم
ثانية دكتوراه علم حركة أ.د /ياسر
دبلوم ادارة مؤسسات د /ثروت ابو
جرب
غرابة
غرابة
السبح
قراءات متقدمة فى امليكانيكا احليوية
املبادى امليكانيكية
ثانية ماجستري علم حركة أ.د /حممد ثانية دكتوراه علم حركة أ.د /حممد
بريقع
بريقع
حلقة حبث (تطبيقى )
ا ختبارات ومقاييس
حلقة حبث (نظرى )
ثانية ماجستري ادارة د /نهى القليوبى
ثانية ماجستري ادارة د /نهى القليوبى ثانية ماجستري ادارة د /ايهاب خريى
التنمية االدارية
ثانية دكتوراه ادارة أ.د /حييى فكرى
سيكولوجية التدريب واملنافسات
سيكولوجية القيادة واجلماعات
واملنافسات
التدريب
سيكولوجية
2
واملنافسات
التدريب
سيكولوجية
ثانية دكتوراه تدريب رياضى
الرياضية
ثانية ماجستري تدريب رياضى
ثانية دكتوراه علم نفس
د/عبد العزيز عبد اجمليد حممد
نفس
علم
ثانية ماجستري
د/عبد العزيز عبد اجمليد حممد
د/عبد العزيز عبد اجمليد
د/عبد العزيز عبد اجمليد

حماضرة
الزمن

1
10-9

املختص

مدير أدارة الدراسات

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى
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4
1-12

3
12-11
التغذية الرياضية
اوىل دكتوراه علوم صحة أ.د /اشرف
شعالن
دراسة متقدمة فى الصحة الرياضية
ثانية ماجستري مواد صحية أ.د /عالء
الدين عليوة
تطبيقات فسيولوجيا الرياضية
اوىل ماجستري صحةأ.د /يوسف دهب
على

2
1
حماضرة
11-10
10-9
الزمن
القياسات االنثروبومرتية
اوىل دكتوراه صحة أ.د /اشرف
شعالن
الصحة الرياضية
دبلوم اصابات.د /عالء الدين
عليوة
التقويم فى فسيولوجيا
الرياضية
ثانية دكتوراه صحةأ.د/
يوسف دهب
مدخل اردارة العلمية
دبلوم ادارة مؤسسات د /نهى القليوبى
االدارة فى اجملال الرتوحيى
ثانية ماجستري ترويح د /ايهاب
خريى
التخطيط الرياضى
ثانية دكتوراه ادارة أ.د /عمرو
الشتيحى

املختص

11

مدير أدارة الدراسات

اخلميس
6
5
3-2
2-1
دراسة متقدمة فى تربية القوام
ثانية ماجستري مواد صحيةأ.د /اشرف
شعالن
التغذية الرياضية
دبلوم اصابات رياضية أ.د /عالء الدين
عليوة
املنشطات احملرمة دوليا فى الرياضة ()2
ثانية دكتوراه علوم صحةأ.د /يوسف
دهب على

8
7
5-4
4-3
االختبارات واملقاييس
ثانية ماجستري مواد صحيةأ.د /اشرف
شعالن
دراسة متقدمة فى الصحة الرياضية
اوىل دكتوراه علوم صحةأ.د /عالء الدين
عليوة
املنشطات احملرمة دوليا فى الرياضة
اوىل ماجستري صحة أ.د /يوسف دهب
على

ادارة املسابقات الرياضية
ثانية دكتوراه ادارة أ.د /عمرو الشتيحى

حلقة حبث نظرى
ثانية دكتوراه أ.د /امحد سالمة

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

9
6-5

جامعة طنطا
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كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

اخلميس

12

2
11-10

حماضرة
الزمن

1
10-9

املختص

مدير أدارة الدراسات

3
12-11

5
4
2-1
1-12
تطبيقات ختصصية أوىل ماجستري تدريب
كرة قدم أ.د /هانى سعيد -كرة سلة أ.د /امحد سالمة
– كرة يد أ.د /امحد زكى  -تنس طاولة د /حممد شعبان
تنس ارضى د /حممود وكوك – اسكواش د/امحد عزت
 كاراتيه أ.د /عماد السرسي-تايكوندو أ.د /مروة طلعت– مبارزة أ.د /السيد سامى  -جودو أ.د /ايهاب صربى
سباحة أ.د /ايهاب امساعيل

6
3-2

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

7
4-3

8
5-4

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

9
6-5

