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مرحلة املاجستري يف الرتبية الرياضية

حماضرة

1

2

3

4

5

6

الزمن

1-12

2-1

3-2

4-3

5-4

6-5

املختص

تطبيقات فسيولوجيا الرياضة

دراسة متقدمة يف فسيولوجيا الرياضة

االختبارات واملقاييس يف املواد الصحية

اولي ماجستري صحة

اولي ماجستري صحة

ثانية ماجستري صحة

أ.د /حممد سعد امساعيل

أ.د /حممد سعد امساعيل

أ.د /عبد احلليم عكاشة

مدير أدارة الدراسات

أ.د /جمدي حممود وكوك

يعتمد ،

أ.د /عالء حممد حلويش
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
عميد الكلية
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مرحلة املاجستري يف الرتبية الرياضية

حماضرة

1

2

3

4

5

6

7

8

الزمن

1-12

2-1

3-2

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

سيكولوجية الرتويح الرياضي

الرتبية الرتوحيية

دراسة متقدمة فى الرتويح الرياضى

االختبارات واملقاييس فى الرتويح الرياضي

ثانية ماجستري ترويح

ثانية ماجستري ترويح

اوىل ماجستري ترويح

ثانية ماجستري

أ.د /رشا اشرف

أ.د /اماني الصفيت

د /امحد شوقي

د /امحد شوقي

امليكانيكا احليوية ()2

تطبيقات ترويح رياضي

ثانية ماجستري تدريب

اوىل ماجستري ترويح

أ.د /حممد بريقع

د /نهي صاحل

دراسة متقدمة يف علم النفس الرتبوي الرياضي
ثانية ماجستري مناهج أ.د /رشا اشرف

طرق البحث العلمي يف املواد الصحية

دراسة متقدمة يف الصحة الرياضية

أوىل ماجستري صحة

اوىل ماجستري صحة

أ.د /جمدي وكوك

أ.د  /مسعود غرابة

دراسة متقدمة يف الصحة الرياضية
ثانية ماجستري صحة
أ.د  /مسعود غرابة

املختص

مدير أدارة الدراسات

أ.د /جمدي حممود وكوك

يعتمد ،

أ.د /عالء حممد حلويش
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
عميد الكلية
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حماضرة

1

2

3

4

5

6

7
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الزمن

1-12

2-1

3-2

4-3

5-4

6-5

7-6
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احصاء مجيع االقسام

الرتبية الرتوحيية

دراسة متقدمة فى الرتويح الرياضى

االختبارات واملقاييس فى الرتويح

اولي ماجستري

ثانية ماجستري ترويح

اوىل ماجستري ترويح

الرياضي ثانية ماجستري

أ.د /ايها البديوي

أ.د /اماني الصفيت

د /امحد شوقي

د /امحد شوقي

سيكولوجية الرتويح الرياضي ()2

تطبيقات ترويح رياضي

االدارة يف اجملال الرتوحيي

الرتبية الرياضة املقارنة

حلقة حبث مجيع االقسام

ثانية ماجستري ترويح

اوىل ماجستري ترويح

ثانية ماجستري ترويح

اوىل ماجستري طرق تدريس

ثانية ماجستري

أ.م.د /اسامة الكيالني

د /نهي صاحل

د /شريهان حييي

أ.د /مناجدة عقل

أ.د /ايها البديوي

إدارة املسابقات الرياضية

دراسة متقدمة يف االدارة الرياضية

تطبيقات يف االدارة الرياضية

طرق البحث العلمى فى علوم احلركة

تطبيقات يف علم احلركة

ثانية ماجستري اإلدارة الرياضية

اوىل ماجستري ادارة

اولي ماجستري ادارة

الرياضية اوىل ماجستري علم حركة

اولي ماجستري علوم حركة

أ.د /عمرو الشتيحي

أ.د /عمرو الشتيحي

د /نهي القليوبي

أ.د /عمرو حلويش

أ.م.د /ايثار ابو شامة

االختبارات واملقاييس يف االدارة

ادارة متخصصة

طرق تدريس األنشطة الرياضية

طرق البحث العلمى يف التدريب

الرياضية ثانية ماجستري ادارة

ثانية ماجستري ادارة

ثانية ماجستري طرق تدريس

الرياضي اوىل ماجستري تدريب

د /نرمني كرمية

أ.د /حييي فكري

أ.د /سالي عبد اللطيف

أ.د /عالء حلويش

املختص

مدير أدارة الدراسات

أ.د /جمدي حممود وكوك

يعتمد ،

أ.د /عالء حممد حلويش
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
عميد الكلية
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حماضرة

1
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الزمن
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2-1

3-2

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

9-8

10-9

دراسة متقدمة يف تربية القوام

مناهج الرتبية الرياضية

تطبيقات فى الرياضة املدرسية

القياسات الفسيولوجية

املنشطات احملرمة دوليا يف الرياضة

ثانية ماجستري مواد صحة

اوىل ماجستري طرق تدريس

اوىل ماجستري طرق تدريس

اولي ماجستري صحة

ثانية ماجستري صحة

أ.د /امحد العطار

أ.د /حنان عبد اللطيف

أ.د /حنان عبد اللطيف

د /امساء نوفل

د /امساء نوفل

أساسيات علم احلركة

سيكولوجية الشخصية الرياضية

الدافعية يف الرياضة

أوىل ماجستري علم حركة

أوىل ماجستري علم نفس

اولي ماجستري نفس

أ.د /ياسر غرابة

د /اية اجلمل

د /اية اجلمل

العمليات العقلية العليا
ثانية ماجستري علم نفس
د /مروة ابو شامة

املختص

مدير أدارة الدراسات

االختبارات واملقاييس
ثانية ماجستري تدريب
أ.د /حممد
أشرف عبد الستار عوض

أ.د /جمدي حممود وكوك

التوجيه واإلرشاد النفسي "" 2
ثانية ماجستري علم نفس
د /مروة ابو شامة

يعتمد ،

أ.د /عالء حممد حلويش
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
عميد الكلية
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حماضرة

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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الزمن

1-12

2-1

3-2

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

9-8

10-9

دراسة متقدمة فى تدريس الرتبية

االختبارات واملقاييس

طرق البحث العلمى فى تدريس الرتبية الرياضية

تكنولوجيا التعليم الرياضي

الرياضية اوىل ماجستري طرق تدريس

ثانية ماجستري طرق تدريس

اوىل ماجستري طرق تدريس

ثانية ماجستري طرق تدريس

أ.د /امل الزغيب

أ.د/اماني البحريي

أ.د /حممد سعد زغلول

أ.د /سالي عبد اللطيف

دراسة متقدمة يف علم النفس

اإلعالم الرياضي والعالقات

التشريعات النوعية الرياضية

الرياضي اولي ماجستري نفس

العامة ( )2أوىل ماجستري

اولي ماجستري ادارة

أ.م.د /شيماء املنشاوي

د /ايهاب خريي

د /ثروت ابو السبح

رعاية شباب

طرق البحث العلمى يف الرتويح الرياضي

التقويم يف الرتويح الرياضى

اوىل ماجستري ترويح

أوىل ماجستري ترويح د /هالة الصيب

اوىل ماجستري ترويح

د /ساملة ابو محر

املختص

د /ساملة ابو محر

التعلم احلركي

املبادى امليكانيكية احلركية

االختبارات واملقاييس

فسيولوجيا التدريب الرياضي

ثانية ماجستري علم حركة

ثانية ماجستري علم حركة

ثانية ماجستري علم حركة

أولي ماجستري تدريب رياضي

أ.م.د /ميادة محدي

أ.د /ياسر غرابة

أ.د /ياسر غرابة

أ.د /فتحي ندا

مدير أدارة الدراسات

أ.د /جمدي حممود وكوك

يعتمد ،

أ.د /عالء حممد حلويش
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
عميد الكلية
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1
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1-12

2-1

3-2

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

9-8
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دراسة متقدمة يف التدريب الرياضي

التحليل احلركى 2

اخلصائص البيوميكانيكية للجهاز احلركة اوىل

النمو احلركي

أوىل ماجستري تدريب رياضي

اوىل ماجستري علم حركة

ماجستري علم حركة

ثانية ماجستري علم حركة

أ.د /جمدي ابو فرخية

أ.د /عمرو حلويش

أ.د /عمرو حلويش

أ.د /سالي الوزير

طرق البحث يف علم النفس

تطبيقات علم النفس الرياضي

اإلعداد البدني ()2

الرياضي أوىل ماجستري علم نفس

أوىل ماجستري علم نفس

ثانية ماجستري تدريب

د /مروة ابو شامة

د /مروة ابو شامة

أ.د /هبه روحي

سيكولوجية القيادة واجلماعات

االختبارات واملقاييس يف علم

الرياضية ثانية ماجستري نفس

النفس الرياضي ثانية ماجستري نفس

د /اية اجلمل

د /اية اجلمل

األسس العلمية لتدريب الناشئني
أوىل ماجستري تدريب رياضي
أ.د /شريف فتحي صاحل

املختص

مدير أدارة الدراسات

أ.د /جمدي حممود وكوك

يعتمد ،

أ.د /عالء حممد حلويش
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
عميد الكلية

