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 السبت   

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حماضرة

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

 
 

 التقويم يف التدريب الرياضي

 ثانية دكتوراه  تدريب رياضي 

 أ.د/ هبة روحى 

أ.د/  احلاسب اآللي يف امليكانيكا احليوية ثانية دكتوراه علم حركة

 عمرو حلويش

 املنشات الرتوحيية

 أ.د/ فاطمة صقر  أوىل دكتوراه
 

 

 "2"ختطيط الربامج التدريبية  -

 ثانية دكتوراه تدريب رياضي  

 أ.د/ عالء حلويش 

 مشكالت رياضة املستويات العليا

 أوىل دكتوراه تدريب رياضي  

 أ.د/ عالء حلويش

 فلسفة الرتبية الرياضية

 مجيع األقسام أوىل دكتوراه أ.د/ ماجدة عقل 
 ياضيالتخطيط الر

 ثانية دكتوراه أ.د/ عمرو الشتيحى
 

 

 االجتاهات الرتبوية املعاصرة

أوىل دكتوراه أ.د/ حنان عبد 

 اللطيف 

 قراءات متقدمة يف علم احلركة 

ثانية دكتوراه علم حركة أ.د/ 

 ياسر غرابة 

 االدارة املدرسية 

 ثانية دكتوراه طرق تدريس أ.د/ امانى البحريى 

 نظريات االتصال

  كتوراه  إدارة د/ نرمني كرمية ثانية د

 

دراسة متقدمة يف اإلدارة 

 (2الرياضية )

أوىل دكتوراه أ.د/ عمرو 

 الشتيحى 

 التغذية الرياضية 

 أوىل دكتوراه صحة رياضية أ.د/حممد االمني 

 اعداد معلم  الرياضي املهينالنمو 

ثانية دكتوراه طرق تدريس أ.د/ امانى 

 البحريى

 

 

 دارة الرياضيةالتقويم يف اإل  

 ثانية دكتوراه أ.د/ عمرو الشتيحى

 دراسة متقدمة فى الصحة الرياضية 

أوىل دكتوراه  صحة رياضية أ.د/حممد 

 االمني

 تطبيقات طرق تدريس

ثانية دكتوراه طرق تدريس أ.د/ ساىل 

 عبد اللطيف 

 

   
 تطبيقات يف امليكانيكا احليوية 

ثانية  دكتوراه  علوم حركة د/ ايثار 

 بحىص
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 االثنين    

 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 

 

اقتصاديات الرتويح 

 الرياضي 

أ.د/  أوىل  دكتوراه ترويح

 علية خري اهلل 

سيكولوجية الشخصية الرياضية اوىل  

 أ.د/ حممود حييى  دكتوراه علم نفس

 يف  الرتويح الرياضي دراسة متقدمة

 أ.د/ هالة عمر   أوىل  دكتوراه ترويح
 

 
 القيادة يف الرتويح الرياضي  

 أوىل دكتوراه ترويح أ.د/ امانى الصفتى 

 تطبيقات " تدريب رياضي "

 أ.د/ على عبيد  ثانية دكتوراه
  

 

 التقويم يف علوم احلركة

 ثانية دكتوراه  علم حركة

 أ.د/ ياسر غرابة 

 تقدمة يف امليكانيكا احليويةقراءات م

 أ.د/ حممد بريقع  ثانية دكتوراه  علم حركة

 حلقة حبث

  ثانية دكتوراه علم حركة

 
 املشكالت النفسية للرياضيني 

 ثانية دكتوراه أ.د/ عزة الوسيمى 

 األسس العلمية لتدريب الناشئني

 د/ إيناس هاشم   ثانية دكتوراه  تدريب

  

 
كا احليوية ثانية  تطبيقات يف امليكاني  

 د/ ايثار صبحى  دكتوراه  علوم حركة

 حلقة حبث    

 أ.د/ وفاء املاحى ثانية دكتوراه  تدريب 

 

 
(   ثانية دكتوراه علم نظريحلقة حبث )  

 نفس أ.د/ حممود حييى 

  

 
 القيادة اإلدارية  

 أوىل دكتوراه د/ نهى القليوبى

 (2التسويق الرياضي )

 / حييى فكرى أ.د اوىل  دكتوراه

 اإلعالم الرياضي

 دكتوراه أ.د/ حييى فكرىاوىل  

 

 

 دراسة متقدمة يف التدريب الرياضي  

أوىل دكتوراه تدريب رياضي أ.د/ جمدى 

 ابو فرخية 
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 األربعاء    

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حماضرة

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

 

 سية القياسات النف 

أ.د/  أوىل   دكتوراه علم نفس

 عمر  صربي

 ( نظريإحصاء متقدم ) 

 أوىل دكتوراه مجيع األقسام 

 عمر  صربيأ.د/   

 التقويم فى علم النفس الرياضي 

 ثانية دكتوراه  علم نفس  

 عمر صربي.د/ أ

 تطبيقات علم نفس رياضي 

    ثانية دكتوراه علم نفس 

 عمر صربي.د/ أ

 

 

 تطبيقات إدارة متخصصة

أ.د/ حييى  ثانية دكتوراه إدارة

 فكرى 

 "2"سيكولوجية التدريب واملنافسات 

 امحد السنرتيسى ثانية دكتوراه علم نفس 

 دراسة متقدمة يف علم النفس الرياضي

  أوىل دكتوراه علم نفس

 امحد السنرتيسىأ.د/

 

 

 القياسات االنثربومرتية

 أوىل دكتوراه علوم صحة

 أ.د/ عبد احلليم عكاشة  

 اإلدارية الرياضية التنمية

 ثانية دكتوراه إدارة

 أ.د/ حييى فكرى 

 دراسة متقدمة يف طرق تدريس الرتبية 

  أوىل دكتوراه   2الرياضية 

 أ.د/ امل الزغبى 

 دراسة متقدمة يف تكنولوجيا

  التعليم الرياضي  أوىل دكتوراه 

 أ.د/ امل الزغبى

 

 

 (2فسيولوجيا التدريب الرياضي )

أ.د/  يبأوىل دكتوراه    تدر 

 حممد سعد 

 القياسات الفسيولوجية 

 أ.د/ حممد سعد  أوىل دكتوراه    تدريب

 دراسة متقدمة يف فسيولوجيا الرياضة 

 أ.د/ حممد سعد  أوىل  دكتوراه صحة

 التقويم يف الرتبية الرياضية

 ثانية دكتوراه

 أ.د/ امل الزغبى 

التقويم يف الرتبية 

 الرياضية

ثانية دكتوراه أ.د/ 

 زغبى امل ال

 
 تطبيقات صحة رياضية

 أ.د/ مسعود غرابة  ثانية دكتوراه

 التقويم يف  فسيولوجيا الرياضة 

 أ.د/ فاطمة سعد  ثانية دكتوراه  علوم صحة

 التأهيل الرياضي

 أ.د/ جمدي وكوك  ثانية دكتوراه

 دراسة متقدمة يف الصحة الرياضية

 أ.د/ مسعود غرابة أوىل دكتوراه مناهج 
 

 

 2التدريب واملنافسات  سيكولوجية

ثانية دكتوراه تدريب رياضي أ.د/ 

 حممد ابو رية 

 حلقة حبث 

 أ.د/ سلوى شكيب  ثانية دكتوراه إدارة

 القياسات الفسيولوجية

 ثانية دكتوراه  علوم صحة

 أ.د/ فاطمة سعد 

 

 
ثانية    2دراسة متقدمة يف علم النفس الرتبوي الرياضي  

 ابو رية دكتوراه طرق تدريس أ.د/ حممد

 ا الخصائى النفسي الرياضي كمهنة    

 ثانية دكتوراه علم نفس أ.د/ حممد ابو رية

 حلقة حبث 

 ثانية دكتوراه  إدارة أ.د/ ماجدة عقل 

 

 الرياضي دراسة متقدمة يف علم النفس  

 أوىل دكتوراه علم نفس 

 أ.د / امحد السنرتيسى 

 "2"سيكولوجية التدريب واملنافسات 

 ثانية دكتوراه علم نفس 

 أ.د / امحد السنرتيسى 

 

 


