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 6 5 4 3 2 1 حماضرة

1-12 الزمن  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

 

 

 فسيولوجيا التدريب الرياضي 

 دبلوم تدريب رياضي 

 أ.د/ حممد سعد امساعيل  

 

 الصحة الرياضية 

 دبلوم إصابات رياضية

 أ.د/ حممد االمني 

 التغذية الرياضية

 اضيةدبلوم إصابات ري

 أ.د/ حممد االمني 

 مدخل اإلصابات الرياضية

 دبلوم إصابات رياضية

 أ.د/ عبد احلليم عكاشة 
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 التأهيل الرياضي 

 دبلوم إصابات رياضية

 أ.د/ جمدى وكوك

 الرياضي التدليك

 دبلوم إصابات رياضية

 د/ علي مبارك 

 اإلسعافات األولية

 دبلوم إصابات رياضية

 د/ علي مبارك

 

 
 سيكولوجية التدريب الرياضي دبلوم تدريب رياضي

 محد نداأد/ 

 أسس انتقاء الناشئني 

  دبلوم تدريب رياضي

 محد ندا أد/ 

 مدخل التدريب الرياضي

 دبلوم تدريب رياضي

 ي او فرخية د/ حممد جمد

 األسس احلركية للتدريب الرياضي دبلوم تدريب 

 أ.د/ عمرو حلويش 

 مشكالت الرياضة املدرسية 

 دبلوم الرياضة املدرسية

 أ.د/ ساىل عبد اللطيف

 التدريس الرياضي كمهنة

 دبلوم الرياضة املدرسية

 أ.د/ حنان عبد اللطيف

 النشاط الرياضي خارج الدرس

 ةدبلوم الرياضة املدرسي

 أ.د/ حنان عبد اللطيف

 نظم ومشكالت التعلم

 الدبلوم الرياضة املدرسية

 أ.د/ حنان عبد اللطيف
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 مدخل اإلدارة العلمية   

 ددبلوم إدارة مؤسسات

 د/ شريهان حيي

 م الرياضيمدخل اإلعال

 دبلوم إدارة مؤسسات 

 د/ ايهاب خريي 

 االدارة الرياضية كمهنة   

 دبلوم إدارة مؤسسات 

 د/ هدي صالح 

 مدخل األنشطة الرياضية املدرسية 

 دبلوم الرياضة املدرسية

 أ.د/ ساىل عبد اللطيف

  الرتبية الرياضيةطرق البحث فى تدريس 

 دبلوم الرياضة املدرسية

 لأ.د/ ماجدة عق

  

 تطبيقات يف الرياضة املدرسية

 دبلوم الرياضة املدرسية

 أ.د/ ساىل عبد اللطيف

 

 تطبيقات " إصابات ختصصية "  

 دبلوم إصابات رياضية

 أ.د/ امحد العطار

 
 

 الرياضي كمهنة بالتدري 

 دبلوم تدريب رياضي

 د/ عمر وكوك

 تطبيقات ختصصيه  

 دبلوم تدريب رياضي

 يف نشاط رياضي خمتار
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 الرياضي كمهنة بالتدري 

 دبلوم تدريب رياضي

 د/ عمر وكوك

 

  

طرق البحث فى اإلدارة الرياضية دبلوم   

 إدارة مؤسسات

 د/ شريهان حييي

 احمللية والدولية  التنظيمات الرياضية

 دبلوم إدارة مؤسسات

 د/ ثروت ابو السبح 

 التشريعات والقوانني الرياضية 

 دبلوم إدارة مؤسسات

 د/ ثروت او السبح 

 تطبيقات إدارة ختصصية 

 دبلوم إدارة مؤسسات

 د/ هدي صالح 

 


