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 يف الرتبية الرياضية الدبلوم 

 السبت   

 1 حماضرة
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11-10 الزمن  11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

مناهج  وطرق تدريس الرتبية  

          دبلوم الرياضة املدرسية الرياضية

 أ.د/ ماجدة عقل 

 تطبيقات " إدارة ختصصية "

 دبلوم إدارة مؤسسات

 د/ نرمني كرمية 

 لية والدوليةالتنظيمات الرياضية احمل

 دبلوم إدارة مؤسسات

 د/ شريهان حييى 

 تطبيقات " إدارة ختصصية "

 دبلوم إدارة مؤسسات

 د/ نرمني كرمية

 

 

 

 التغذية الرياضية 

 دبلوم إصابات رياضية  

 أ.د/ حممد األمني 

 الصحة الرياضية

 دبلوم إصابات رياضية

 د/ مروة غازى

   

 النشاط الرياضي خارج الدرس  

 الرياضة املدرسية دبلوم

 أ.د/ حنان عبد اللطيف

 نظم ومشكالت التعلم

 دبلوم الرياضة املدرسية

 أ.د/ حنان عبد اللطيف

 التدريس الرياضي كمهنة

 الدبلوم الرياضة املدرسية

 أ.د/ حنان عبد اللطيف
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   األربعاء

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حماضرة

11-10 الزمن  11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

 مدخل اإلدارة العلمية 

 دبلوم إدارة مؤسسات

 القليوبي  د/ نهى 

 طرق البحث يف اإلدارة الرياضية

 دبلوم إدارة مؤسسات

 د/ نهى  القليوبي

 التشريعات والقوانني الرياضية

 دبلوم إدارة مؤسسات

 د/ ثروت ابو السبح 

 اإلدارة الرياضية كمهنة 

 دبلوم إدارة مؤسسات

 خريى  د/ ايهاب

  

 التأهيل الرياضي 

 دبلوم إصابات رياضية

 أ.د/ جمدى وكوك 

 مدخل اإلصابات الرياضية 

 دبلوم إصابات رياضية  

 أ.د/ عبد احلليم عكاشة 

 التدليك الرياضي 

 دبلوم إصابات رياضية

  أ.د/ امحد العطار

 اإلسعافات األولية

 دبلوم إصابات رياضية

 أ.د/ عبد احلليم عكاشة

 إصابات ختصصية " تطبيقات "

 دبلوم إصابات رياضية

 أ.د/ امحد العطار

 تطبيقات يف الرياضة املدرسية 

 دبلوم الرياضة املدرسية

 أ.د/ ساىل عبد اللطيف

 مشكالت الرياضة املدرسية

 دبلوم الرياضة املدرسية

 أ.د/ ساىل عبد اللطيف

 مدخل األنشطة الرياضية املدرسية

 دبلوم الرياضة املدرسية

 اىل عبد اللطيفأ.د/ س

  

 


