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 م  2022  – 2021اسات العليا والبحوث للعام اجلامعي  اجلدول الدراسي للدر                                            

 الرتبية الرياضية   يفمرحلة دكتوراه الفلسفة  

 

 

 جامعة طنطا  
 كلية الرتبية الرياضية  

 سات العلياإدارة الدرا

    

TANTA UNIVERSTY 

Faculty Of Physical Education 

Higher Studies Department 
 

 الثالثاء    

 8 7 6 5 4 3 2 1 حماضرة

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

 

 االجتاهات الرتبوية املعاصرة

 تدريس دكتوراه طرقأوىل 

 أ.د/ حنان عبد اللطيف

 االعالم الرياضى

   اوىل دكتوراه ادارة

 د/ نر مني كرمية

 

 التقويم يف االدارة الرياضية

 دكتوراه ادارة ةثاني

 د/ ايهاب خريي 

 

 دراسة متقدمة يف الصحة الرياضية

 أوىل دكتوراه صحة

 أ.د/ مسعود غرابة 

 القياسات النفسية

 اولي دكتوراه نفس

 أ.م.د/ اسامة الكيالني 

 دراسة متقدمة يف علم النفس الرياضي

 اولي دكتوراه نفس 

 أ.م.د/ اسامة الكيالني

 ضيةايدراسة متقدمة يف الصحة الر

  أوىل دكتوراه مناهج

 أ.د/ مسعود غرابة
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 جامعة طنطا  
 كلية الرتبية الرياضية  

 سات العلياإدارة الدرا

    

TANTA UNIVERSTY 

Faculty Of Physical Education 

Higher Studies Department 
 

 
 األربعاء      

 6 5 4 3 2 1 حماضرة

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 الزمن

 

 التقويم فى فسيولوجيا الرياضة 

 صحة دكتوراه علومثانية 

 أ.د/ فاطمة سعد

 القياسات الفسيولوجية

 صحة دكتوراه علومثانية 

 أ.د/ فاطمة سعد

 2الرياضة  دوليا يفاملنشطات احملرمة 

 دكتوراه صحةثانية 

 أ.د/ امحد العطار 

 

 املنشات الرتوحيية

 ترويح  اوىل دكتوراه

 أ.د/ فاطمة صقر

 اقتصاديات الرتويح 

 اوىل دكتوراه   ترويح 

 أ.د/ علية خري اهلل 

 الرتويح الرياضى كمهنة 

 ثانية دكتوراه ترويح  

  اهلللية خريأ.د/ ع

 
 مناهج    ثانية دكتوراه دراسة متقدمة فى علم النفس الرتبوى الرياضى 

    أ.د/ عزة شوقي 

 ثانية دكتوراه تدريب  -سيكولوجية التدريب واملنافسات 

    أ.د/ عزة شوقي 

 

 (2العمليات العقلية العليا )

 نفس دكتوراه علمأولي 

 أ.م.د/ شيماء املنشاوي 

 2الرياضية الشخصية  سيكولوجية

 نفس دكتوراه علمأولي 

 أ.م.د/ شيماء املنشاوي 
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 جامعة طنطا  
 كلية الرتبية الرياضية  

 سات العلياإدارة الدرا

    

TANTA UNIVERSTY 

Faculty Of Physical Education 

Higher Studies Department 
 

 األربعاء   

 8 7 6 5 4 3 2 1 حماضرة

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

 

 التقويم يف التدريب الرياضي

 رياضي دكتوراه تدريبثانية 

 أ.د/ هبة روحي 

 اضية  إلدارية الريالتنمية ا

 إدارة ثانية دكتوراه

 أ.د/ حييي فكري

 املستويات العليامشكالت رياضات 

 أوىل دكتوراه تدريب 

 أ.د/ امحد سالمة 

 التخطيط الرياضى

 ادارة  ثانية دكتوراه

 أ.د/ عمرو الشتيحي 

 

 فلسفة الرتبية الرياضية

 مجيع األقسام

 أ.د/ ماجدة عقل 

  2يبية التدر ختطيط الربامج

  هدكتوراثانية 

 أ.د/ عالء حلويش    

 األسس العلمية لتدريب الناشئني

 دكتوراه تدريبثانية 

 أ.د/ إيناس هاشم

  2التسويق الرياضي 

 اوىل دكتوراه ادارة  

 أ.د/ حييي فكري

 

 التقويم فى الرتويح الرياضي 

 ترويح ثانية دكتوراه

 أ.د/ اماني الصفيت 

 القيادة اإلدارية 

 وىل دكتوراهأ 

 هي القليوبي ن د/

 القيادة يف الرتويح الرياضي

 ترويح أولي دكتوراه

 أ.د/ اماني الصفيت 

 تطبيقات تدريب رياضي 

 دكتوراه تدريبثانية 

 أ.م.د/ خالد سرور 

 
 دكتوراه ترويح    اوىل - دراسة متقدمة فى الرتويح الرياضى

 أ. د/ هالة عمر

 توراه ترويحثانية دك - تطبيقات ترويح رياضى

 فاطمة صقر  د/أ.

 إدارة ثانية دكتوراه -نظريات االتصال 

 د/ نرمني كرمية

 ثانية دكتوراه - تطبيقات إدارة متخصصة

 د/نهي لقليوبي 
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 جامعة طنطا  
 كلية الرتبية الرياضية  

 سات العلياإدارة الدرا

    

TANTA UNIVERSTY 

Faculty Of Physical Education 

Higher Studies Department 
 

 
 اخلميس     

 8 7 6 5 4 3 2 1 حماضرة

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

 

 إحصاء متقدم مجيع األقسام 

 دكتوراهالفرقة االولي 

 أ.د/ السيد سامي

 دراسة متقدمة يف التدريب الرياضي

 أوىل دكتوراه تدريب رياضي

 أ.د/ جمدي ابو فرخية  

 2دراسة متقدمة فى االدارة الرياضية 

 ادارةاوىل  دكتوراه 

 أ.د/ عمرو الشيتيحي

 حلقة حبث 

 ثانية دكتوراه مجيع االقسام

 أ.د/ السيد سامي

 

  2ا التدريب الرياضي  فسيولوجي

 أولي دكتوراه تدريب رياضي    

 أ.د/ فتحي ندا 

 

 دراسة متقدمة يف فسيولوجيا الرياضة 

 علوم صحةأولي دكتوراه 

 أ.د/ فتحي ندا 

 ختطيط الربامج الرتوحيية 

 ثانية    دكتوراه  ترويح 

 د/ هالة عمرأ.

 

 
 

 دراسة متقدمة فى تكنولوجيا التعليم

 طرق تدريس اوىل دكتوراه 

 أ.د/ امل الزغيب 

  2دراسة متقدمة فى طرق تدريس الرتبية الرياضية 

 أ.د/ امل الزغيب اوىل دكتوراه  طرق تدريس

 

 النمو  املنهي  الرياضي إعداد معلم

 ثانية  دكتوراه مناهج

 أ.د/ أماني البحريى 

 التقويم فى  الرتبية الرياضية

 ثانية دكتوراه مناهج

 للطيف أ.د/ سالي عبد ا

 تطبيقات طرق تدريس

 ثانية دكتوراه مناهج

 أ.د/ سالي عبد اللطيف

 االدارة املدرسية

 ثانية دكتوراه مناهج

 أ.د/ أماني البحريى 

 


