
        
  
  
  
  

  بيان بالمحاضرات للسادة أعضاء ھيئة التدريس من داخل الكلية
  م  ٢٠١٠/   ٢٠٠٩لمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 

                                                                                                                                                                     
                                                                                   

  
  اسم المحاضر

  
  الوظيفة

  
  الكلية

  
  الفرقة الدراسية

  
  المــــــــــــــــــــــــــادة

  
  الشعبة

الساعات 
 ً   أسبوعيا

  
  مالحظات

بنات رياضية   أولي دكتوراه  الصحة الرياضية  دكتوراه  ٢  
  الزقازيق

   عمراننبيلة عبد هللا. د.أ  أستاذ
  الصحة الرياضية  أولي دكتوراه  حلقات بحث في البحوث المعملية  دكتوراه  ٣
  ثانية دكتوراه  الصحة الرياضية  دكتوراه  ٢

  بالمشاركة

بنات رياضية   دكتوراهثانية   حلقات بحث في مجال التخصص  دكتوراه  ٣  
  الزقازيق

  رابحة محمد لطفي ٠د٠أ  أستاذ
   كرة السلة  ))كرة السلة  ((  

بنات رياضية   ثانية ماجستير  التقويم  تدريب  ٢  
  الزقازيق

ز  ٠د٠أ  أستاذ د العزي اني عب تھ
  طرق التدريس   إبراھيم

  
  

بنات رياضية   أولي ماجستير  طرق التدريس  تعليم  ٢
  الزقازيق

  يإيمان حسن الحار ون ٠د٠أ  أستاذ 
  طرق التدريس  ثانية ماجستير  ل التعليمشاكحلقات بحث في م  تعليم  ٣
  بالمشاركة  ثانية ماجستير  تكنولوجيا التعلم  تعليم  ٢
بنات رياضية   ثانية دكتوراه  حلقات بحث في مجال التخصص  دكتوراه  ٣

  الزقازيق
  ناھد علي حتحوت ٠د٠أ  أستاذ التمرينات

  ))التمرينات  ((  
  بالمشاركة

بنات رياضية   ثانيه دكتوراه  حلقات بحث في مجال التخصص  دكتوراه  ٣
  الزقازيق

  مد نصر إيمان مح ٠د٠أ أستاذ ألعاب القوي
  ))ألعاب قوي  ((  

  بالمشاركة

  
  

بنات رياضية   ثانيه دكتوراه  حلقات بحث في مجال التخصص  دكتوراه  ٣
  الزقازيق

  إيمان سعد زغلول ٠د٠أ أستاذ ألعاب القوي
    ))ألعاب قوي  ((      
  بالمشاركة  دبلوم  ))ألعاب قوي  (( تخصص     تدريب  ٣

بنات رياضية   أولي دكتوراه  أسلوب تحليل نظم  هدكتورا  ٢  
  الزقازيق

ار ٠د٠أ  أستاذ د الغف ت عب ميرف
  ثانية دكتوراه  أسلوب تحليل نظم  دكتوراه  ٢  لرياضياالترويح    الجوھري

  أولي دكتوراه  فلسفة الترويح  دكتوراه  ٢
  ثانية ماجستير  حلقات بحث في مشاكل التنظيم  تنظيم  ٣
بنات رياضية   ثانيه دكتوراه  حلقات بحث في مجال التخصص  دكتوراه  ٣

  الزقازيق
  الھام عبد العظيم فرج ٠د٠أ  التمرينات أستاذ

  ))التمرينات  ((  
  بالمشاركة

 
 



  
  
  
  
  
  
  

  بيان بالمحاضرات للسادة أعضاء ھيئة التدريس من داخل الكلية
  م  ٢٠١٠/   ٢٠٠٩ت العليا للعام الجامعي لمرحلة الدراسا

                                                                                                                                                                     
                                                                                    

  

  اسم المحاضر
  

  الوظيفة
  

  الكلية
  

  الفرقة الدراسية
  

  المــــــــــــــــــــــــــادة
  

الساعات   الشعبة
 ً   أسبوعيا

  

  مالحظات

بنات رياضية   دبلوم  تعليم  مقدمة في البحث العلمي  ٢  
  الزقازيق 

نعم ٠أ   د الم ان عب د كريم
  يأستاذ البحث العلم  أولي ماجستير   شعب ٣  )تدريب ــ تعلم ــ تنظيم (  البحث العلمي ٣ + ٣+ ٣  سرور

  الغير متفرغ   ثانية ماجستير  شعب ٣  مشاكلحلقات بحث في   ٣+  ٣ +٣
      ))تدريب ــ تعلم ــ تنظيم ((    

  أولي دكتوراه  دكتوراه  فلسفة التربية البدنية  ٢ 
  دكتوراهثانيه   دكتوراه  البحوث المعمليةحلقات بحث في   ٣

بنات رياضية   ثانيه ماجستير  حلقات بحث في مشاكل التدريب  تدريب  ٣  
  الزقازيق

د  ٠د٠م٠أ  أستاذ مساعد  د المجي وثر عب ك
  المناھج مبقس    السيد

بنات رياضية   دبلوم  رياضي علم نفس  تدريب  ٢  
  الزقازيق

أستاذ علم النفس 
  الرياضي المتفرغ

  ليلي حامد صوان ٠د٠أ
  ثانيه ماجستير  سيكولوجية القيادة والجماعات  تنظيم  ٢
  دكتوراه ثانية  سيكولوجية المنافسات الرياضية  دكتوراه  ٢
بنات رياضية   ثانية دكتوراه  حلقات بحث في مجال التخصص  دكتوراه  ٣

  الزقازيق
د  ٠د٠أ  أستاذ السباحة ق عب ام توفي ابتس

  المتفرغ    الرازق
 بالمشاركة

بنات رياضية   ثانية دكتوراه  تخصص بحث في مجال التخصص   دكتوراه  ٣  
  الزقازيق

ف . د.م.أ  مساعدأستاذ  ان يوس جيھ
  ))تايكوندو ((   الصاوي

بنات رياضية   ماجستيرأولي   إصابات مالعب  تدريب  ٢ بالمشاركة
  الزقازيق

د  ٠د٠أ  أستاذ اإلصابات يد عب ريم الس م
 بالمشاركة  المتفرغ  ثانية ماجستير  إصابات مالعب  تدريب  ٢  الرحمن

بنات رياضية   ثانية دكتوراه  حلقات بحث في مجال التخصص  دكتوراه  ٣
  الزقازيق

  ناھد خيري فياض ٠د٠أ  أستاذ الجمباز
  ))الجمباز  ((  

 بالمشاركة

بنات رياضية   ثانية دكتوراه  حلقات بحث في مجال التخصص  دكتوراه  ٣
  الزقازيق

  نادية عبد القادر أحمد ٠د٠أ  أستاذ الجمباز
  ))الجمباز  ((  

 بالمشاركة

 
  



              
  
  
  
  

  
  بيان بالمحاضرات للسادة أعضاء ھيئة التدريس من داخل الكلية

                                                                                                                                                                     
                                                                                    

  م  ٢٠١٠/   ٢٠٠٩لمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 
  

  اسم المحاضر
  

  الوظيفة
  
  الكلية

  
  الفرقة الدراسية

  
  المــــــــــــــــــــــــــادة

  
  الشعبة

الساعات 
 ً   أسبوعيا

  
  مالحظات

بنات رياضية   هدكتورا ثانية  فلسفة الترويح  دكتوراه  ٢  
  الزقازيق

اح  ٠د٠أ  أستاذ  د الفت ي عب من
  ثانيه ماجستير   رياضة سياحية  تنظيم  ٢  الرياضي الترويح  لطفي

بنات رياضية   أولي ماجستير   ))تنظيم  + تدريب  ((   عالقات عامه  شعبتان  ٢+  ٢    أستاذ
  الزقازيق

  إيناس محمد غانم ٠د٠أ
   ثانيه ماجستير  ))تنظيم  + تدريب ((    عالقات عامه  شعبتان  ٢+  ٢  التنظيم واإلدارة

بنات رياضية   أولي ماجستير  تنظيم وإدارة  تنظيم  ٢  
  الزقازيق

  سميرة محمد خليل ٠د٠أ  أستاذ 
 التنظيم واإلدارة  أولي ماجستير  تنظيم وإدارة مؤسسات  تنظيم  ٢
  ثانيه ماجستير  تنظيم وإدارة مؤسسات  ظيمتن  ٢

بنات رياضية   دبلوم  تخصص كاراتيه  تدريب  ٣  
  الزقازيق

  صفاء صالح حسين. د.م.أ  أستاذ مساعد
  ثانية دكتوراه  حلقات بحث في مجال التخصص  دكتوراه  ٣

بنات رياضية   الدبلوم  ))  يدكرة ال((  تخصص   تدريب  ٣  
  الزقازيق

  عبد الحميد  اھو يد ٠د٠أ  أستاذ
  يدال كرة

بنات رياضية   أولي ماجستير  ))تدريب ــ تعليم ــ تنظيم (( تربية صحية   شعب ٣ ٢+  ٢+  ٢  
  الزقازيق

  محمد جادفاطمة  ٠د٠أ  أستاذ القوام
  ثانية ماجستير  تربية صحية   ٢

بنات رياضية   ثانية ماجستير  بيولوجيا الرياضة  تدريب  ٢  
  الزقازيق

  جيھان يسري أيوب ٠د٠أ  أستاذ
  المواد الصحية    

بنات رياضية   أولي ماجستير  إصابات مالعب  تدريب  ٢  بالمشاركة
  الزقازيق

  ا محمد رشادرض.  د٠أ  أستاذ
  بالمشاركة  المواد الصحية  ثانية ماجستير  إلصابات مالعب  تدريب  ٢

  أستاذ مساعد  زكية أحمد جابر. د.م.أ  دبلوم  ميكانيكا حيوية  تدريب  ٢  
  

بنات رياضية 
  الزقازيق

       
 

       
   
  



             
  
  
  
  

 
  بيان بالمحاضرات للسادة أعضاء ھيئة التدريس من داخل الكلية

                                                                                                                                                                     
                                                                                    

  م  ٢٠١٠/   ٢٠٠٩لمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 
  

  اسم المحاضر
  

  الوظيفة
  
  الكلية

  
  الفرقة الدراسية

  
  المــــــــــــــــــــــــــادة

  
  الشعبة

الساعات 
 ً   أسبوعيا

  
  مالحظات

  رفايزة أحمد خض. د.م.أ  أستاذ مساعد  رياضية بنات  ثانية دكتوراه  حلقات بحث في مجال التخصص  دكتوراه  ٣  
  الزقازيق  ))جودو  ((  

  نفين حسين محمود. د.م.أ  أستاذ مساعد  رياضية بنات  دبلوم  ))جودو  ((  تخصص    تدريب  ٣  
  الزقازيق

 سحر عبد العزيز حجازي. د.أ  أستاذ السباحة  رياضية بنات  دكتوراه ثانية  حلقات بحث في مجال التخصص   دكتوراه  ٣
  الزقازيق  ))السباحة  ((  

  بالمشاركة

بنات رياضية   ثانية دكتوراه  حلقات بحث في مجال التخصص  دكتوراه  ٣  
  الزقازيق

  أمال محمد يوسف. د.أ  أستاذ 
  التعبير الحركي  دبلوم  ))التعبير الحركي  ((      
  ))التعبير الحركي  ((  تخصص   دكتوراه  ٣

بنات رياضية   دبلوم  ))التمرينات  ((  تخصص   تدريب  ٣  
  الزقازيق

  أمال محمد مرسي. د.أ  أستاذ
  التمرينات

بنات رياضية   دبلوم  ))ألعاب قوي  ((  تخصص    تدريب  ٣
  الزقازيق

  إيناس سالم الطوخي. د.أ  أستاذ
  ألعاب القوي

  بالمشاركة

 رياضية بنات  ثانية دكتوراه  حلقات بحث في مجال التخصص   دكتوراه  ٣  
  الزقازيق

  نشوي محمود نافع. د.أ  أستاذ 
  التمرينات  ))التمرينات (( 

بنات رياضية   دبلوم  ))ألعاب قوي  ((  تخصص    تدريب  ٣
  الزقازيق

  نجلة عبد المنعم علي. د.أ  أستاذ
  ألعاب القوي

  بالمشاركة

  
  
  
 
  
  
  
  



             
  

  
  
  
 

  الكلية خارجيس من بيان بالمحاضرات للسادة أعضاء ھيئة التدر

                                                                                                                                                                     
                                                                                    

  م  ٢٠١٠/   ٢٠٠٩لمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 
الساعات   الشعبة  المــــــــــــــــــــــــــادة  الفرقة الدراسية  الكلية  الوظيفة  اسم المحاضر

 ً   أسبوعيا
  مالحظات

رياضيه بنين   دبلوم  أصول تربية  تعليم  ٢  
  جامعة حلوان

  عادل فوزي ٠د٠أ  أستاذ
  أصول التربية  دبلوم  نفس تربويعلم   تعليم  ٢
ماجستير أولي   أصول تربية  تعليم  ٢

  أصول تربية  تعليم  ٢  ماجستير  ثانية
  أولي ماجستير  علم نفس تربوي  تعليم  ٢
  ثانيه ماجستير   علم نفس تربوي  تعليم  ٢

مدرس دكتور   كلية اآلداب   أولي ماجستير  ))تدريب ــ تعليم ــ تنظيم ((   لغة أجنبية  شعب ٣ ٣+  ٣+ ٣  
  اللغة األجنبية

  أمل سعد ٠د٠أ
  بالجامعة  دكتوراه ثانيه  دكتوراه  ٢

  محمود عبد الحليم. د.أ    رياضية بنين  دبلوم  مبادئ التدريب الرياضي  تدريب  ٢  
  جامعة أسيوط  أولي ماجستير  تدريب رياضي  تدريب  ٢

ز ٠د٠أ  أستاذ المناھج   رياضية  أولي دكتوراه  طبيعة وأسس مھارات  دكتوراه  ٢   د ع ا أحم و النج أب
جامعة   ثانية دكتوراه  طبيعة أسس مھارات  دكتوراه  ٢  الدين

  المنصورة
  
    أولي دكتوراه  التقويم  دكتوراه  ٢  

  ثانيه ماجستير  مناھج ال  تعليم  ٢  
  دبلوم  المناھج في التربية البدنية  تعليم  ٢
بنين رياضية   ثانيه ماجستير  التقويم في المجال الرياضي  تنظيم  ٢

  قالزقازي
    كمال عبد الحميد  ٠د٠أ  أستاذ 

  غير المتفرغ  ثانية ماجستير  اختبارات ومقاييس  تعليم+  تدريب  ٤
  دبلوم  اختبارات ومقاييس  تدريب  ٢
    حامد القنواتي. د.أ    رياضية بنين  دبلوم  طرق تدريس  تعليم  ٢

  الزقازيق
  إبراھيم موسي. د.أ أستاذ اإلحصاء  كلية التجارة  ومالدبل  مقدمة في اإلحصاء  تعليم   ٢  

  بالجامعة  أولي ماجستير  ))تدريب ــ تعليم ــ تنظيم ((  اإلحصاء  شعب ٣  ٢+٢+٢
          

  



  
  
  
  
  
  
  

  
  الكلية خارجبيان بالمحاضرات للسادة أعضاء ھيئة التدريس من 

  م  ٢٠١٠/   ٢٠٠٩لمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 
الساعات   الشعبة  المــــــــــــــــــــــــــادة  ة الدراسيةالفرق  الكلية  الوظيفة  اسم المحاضر

 ً   أسبوعيا
  مالحظات

أستاذ المناھج  محمد سعد زغلول٠د٠أ
 وطرق تدريس

  
رياضية بنين 
  جامعة طنطا

  أولي ماجستير 
ماجستير  هثاني

  أولي ماجستير
  ماجستير ثانية

  وسائل معينة
  وسائل معينة

  تكنولوجيا التعليم
  ليمتكنولوجيا التع

  تدريب
  تدريب
  تعليم
  تعليم

٢  
٢  
٢  
٢  

  
  
  

  بالمشاركة
يد  ٠د٠أ د الس محم

  األمين
أستاذ العلوم 
  الصحية

رياضية بنين 
  حلوان

  أولي ماجستير
  ثانيه ماجستير

  ))تدريب ــ تعليم ــ تنظيم ((  تربية صحية 
  ))تدريب ــ تعليم ((   تربية صحية

  شعب ٣
  شعبتين

٢+  ٢+  ٢ 
٢+  ٢  

  بالمشاركة
  شاركةبالم

  أستاذ   سعد كمال طه. د.أ
  الفسيولوجي

  أولي ماجستير  طب األزھر
  أولى دكتوراه
  ثانية دكتوراه
  الدبلوم

  بيولوجيا الرياضة
  بيولوجيا النشاط الرياضي
  بيولوجيا النشاط الرياضي
  مبادئ بيولوجيا الرياضة

  تدريب
  دكتوراه
  دكتوراه
  تدريب

٢  
٢  
٢  
٢  

  

                
  ذ أستا  سامي النجار. د.أ

  علم االجتماع
  كلية اآلداب
  بالجامعة

  دبلوم
  أولي ماجستير
  ثانية ماجستير

  علم اجتماع رياضي
  علم اجتماع رياضي 
  علم اجتماع رياضي

  تعليم
  تعليم
  تعليم

٢  
٢  
٢  

  

  رياضية بنين  أستاذ محمد أحمد رمزي. د.أ
  الزقازيق

  أولي دكتوراه
  أولي ماجستير
  أولي ماجستير

  ميكانيكا حيوية
  ا حيويةميكانيك

  تحليل حركي

  تدريب
  تدريب
  تدريب

٢  
٢  
٢  

  

  
  وكيل الكلية                                                                     

  عميد الكلية                                                                                  للدراسات العليا والبحوث                                            
 
 إيمان حسن الحاروني: دكتور                                                                                                    تھاني عبد العزيز إبراھيم           . د.أ

                                                                                                                                                                     
                                                                                   


