
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
الدراسات مكتب وكيل الكليه                                                                                                                                             كلية الرتبية الرياضية للبنات

                                                البحوث  العليا و
 

 ((من داخل الكلية  )) الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا  
 م  7102/  6102للعام الجامعي 

 

  قسم العلوم الصحية 
 

 مالحظات الساعات الشعبة ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل الفرقة الوظيفة اسم احملاضر
أستاذ الصحة  نبيلة عبد اهلل عمران. د.أ

 الرياضية

 بالمشاركة 3 - حلقات بحث في البحوث المعملية أولى دكتوراه

 

  الرمحنمريم السيد عبد. د.أ

 أستاذ اصابات

 أولى دكتوراه

 ثانية ماجستير
 حلقات بحث في البحوث المعملية

 إصابات مالعب

 تدريب

 

3 

2 

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 بالمشاركة 3 - حلقات بحث في البحوث المعملية أولى دكتوراه قوامأستاذ  حممد جادفاطمة . د.أ

 بالمشاركة 2 تدريب إصابات مالعب ثانية ماجستير أستاذ اصابات الرمحنرضا رشاد عبد. د.أ

 بالمشاركة 2 تدريب بيولوجيا الرياضة أولى ماجستير أستاذ فسيولوجي يسري أيوبجيهان . د.أ

أستاذ تربية   حييي حممودجيهان . د.أ

 صحية

 بالمشاركة 2  تربية صحية أولى ماجستير

 بالمشاركة 2 تدريب بيولوجيا الرياضة أولى ماجستير أستاذ فسيولوجي رانيا عبد اهلل غريب. د.أ

 استاذ مساعد أمل أمحد مصطفي .د.م.أ

 

 

ثانية –أولى 

 ماجستير

 ثانية دكتوراه

 تربية صحية

 ميكانيكا حيوية –التحليل الحركي 

 2 

3 

 بالمشاركة

أستاذ علم  آمال حممد يوسف. د.أ

 النفس

 بالمشاركة 3 - حلقات بحث في البحوث المعملية أولى دكتوراه

 

 عميدة الكليه                                                  وكيل الكليه للدراسات العليا                                                                                                          

 



 ايمان سعد زغلول/ د0أ                                                                                                                    امال يوسف                                  / د0أ           
            

                                                                                                                                                                                                                                                                            
مكتب وكيل الكليه للدراسات                                                                                                                                             كلية الرتبية الرياضية للبنات

 العليا

 ((من داخل الكلية  )) الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا  
 م  8102/  7102للعام الجامعي 

 

  الترويح والتنظيم واإلدارة قسم 
 

 مالحظات الساعات الشعبة ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل الفرقة الوظيفة اسم احملاضر
 

  مين عبد الفتاح لطفي. د.أ

 أستاذ 

 ماجستير أولى

 ثانية دكتوراه

 الرياضة السياحية

 فلسفة الترويح

 2 

2 

 بالمشاركة

 بالمشاركة
 

 اجلوهريمريفت عبد الغفار. د.أ
 

 بالمشاركة 2 تنظيم عامه فلسفة الترويح                 دكتوراهثانية      متفرغأستاذ

 

 مسرية حممد خليل. د.أ
 

 أستاذ
 أولي ماجستير

 تانيه دكتوراة

 تنظيم وإدارة 

   تحليل نظم                                                                                                                    
 

 

 تنظيم وإدارة
2 

 

 

 بالمشاركة

 

 
 إيناس حممد غامن. د.أ

 

 

 أستاذ

 أولى ماجستير

 ثانية ماجستير

 ثانيه دكتوراة

 العالقات العامة

 العامةالعالقات 

 فلسفة الترويح

 تدريب

 تنظيم وإدارة

 

2 

2 

3 

 بالمشاركة

 

 
 

 عميدة الكليه                                                   وكيل الكليه للدراسات العليا                                                                                                         

 

 

 ايمان سعد زغلول/ د0أ                                       امال يوسف                                                                                                                    / د0أ          

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                قسم الدراسات العليا والبحوث                                                                                                                                              الرياضية للبناتكلية الرتبية 

 
 ((من داخل الكلية  )) الدراسات العليا  الخطة الدراسية لمرحلة 

 م  1028/  1027للعام الجامعي 
 

 العلوم التربويه  : قسم 
 

كريمان  د.أ

+ عبد المنعم 

اكرام .د.م.أ

 السيد

 بالمشاركه 3 تعليم مقدمه فى البحث العلمى دبلوم استاذ

اكرام .د.م.أ 

دعاء .د+  السيد

+ فاروق 

اسماء .د

+ عبدالعزيز 

 اسماء يحي .د

استاذ 

مساعد 

 +

 مدرس

 بالمشاركه 2 تعليم مبادئ االحصاء دبلوم

نهي عبد .د

 العظيم
 بالمشاركه 2 تعليم علم االجتماع الرياضي دبلوم استاذ

ليلى حامد / د.أ

+ صوان 

امال محمد /د.أ

+ يوسف 

اكرام .د.م.أ

 بالمشاركه 2 تدريب االحصاء ماجستير استاذ



دعاء .د+  السيد

 فاروق

كريمان عبد  د

/ د.أ+ المنعم 

آمال محمد 

+ يوسف 

اكرام .د.م.أ

 السيد 

 بالمشاركه 3 تدريب البحث العلمي ماجستير استاذ

نهي عبد .د

 العظيم
 بالمشاركه 2 تعليم علم االجتماع الرياضي ماجستير مدرس

كريمان عبد  د

/ د.أ+ المنعم 

آمال محمد 

+ يوسف 

اكرام .د.م.أ

 السيد

 البحث العلمي  ماجستير استاذ
تنظيم 

 وادارة
 بالمشاركه 3

ليلى حامد / د.أ

+ صوان 

امال محمد /د.أ

+ يوسف 

اكرام .د.م.أ

دعاء .د+  السيد

 فاروق

 االحصاء ماجستير استاذ
تنظيم 

 وادارة
 بالمشاركه 3

آمال / د.أ+ 

 محمد يوسف 
 (2.2)مشكالت تربوية   دكتوراه استاذ

 عام
 بالمشاركه 2

 بالمشاركه 2 (2.2)سيكولوجية المنافسات الرياضية  دكتوراه استاذليلى حامد / د.أ



/ د.أ+ صوان 

الهام عبد 

/  د.أ+ العظيم 

نهال صالح 

 الدين 

كريمان عبد  د

/ د.أ+ المنعم 

آمال محمد 

/ د.أ+ يوسف 

ليلى حامد 

 صوان

 بالمشاركه 2 فلسفة التربية البدنيه والرياضية دكتوراه استاذ

 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                                              عميد الكلية                رئيس القسم                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                            
مكتب وكيل الكليه للدراسات                                                                                                                                             كلية الرتبية الرياضية للبنات

 العليا
 

 ((من داخل الكلية  )) الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا  
 م  1028/  1027للعام الجامعي 

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب

 مالحظات الساعات الشعبة ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل الفرقة الوظيفة اسم احملاضر
 

 تهاني عبد العزيز إبراهيم. د.أ

 

 أستاذ

 دبلوم

 ثانية ماجستير

 ثانية ماجستير

 أولى دكتوراه

 مناهج

 مناهج - التقويم

 حلقات بحث في مشاكل التدريب

 طبيعة وأسس مهارات –تقويم 

 تعليم

 تدريب

 

2 

2 

2 

3 

 يالمشاركة

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 

 

 إيمان حسن الحاروني. د.أ

 

 أستاذ

 أولى ماجستير

 أولى ماجستير

 يرأولى ماجست

 ثانية ماجستير

 دكتوراهأولى 

 دبلوم

 وسائل معينة

 تكنولوجيا التعليم - طرق تدريس

 حلقات بحث فى مشاكل التعليم-تقويم 

 طبيعة وأسس مهارات -التقويم

 طرق التدريس -مناهج 

 طرق التدريس -مناهج 

 تدريب

 تعليم

 تعليم

 تعليم

 ـــــــــــــــ

 تعليم

2 

2 

2 

2 

3 

2 

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 بالمشاركة

أستاذ  زغلولنادية . د.م.أ

 مساعد

التقويم في المجال  –اختبارات ومقاييس  ثانية ماجستير

 الرياضي

 2 تعليم

 

 بالمشاركة

أستاذ  أميرة قضب. د.م.أ

 مساعد

 ثانية ماجستير

 أولي ماجستير

 اختبارات ومقاييس

  وسائل معينة

 2 تعليم

 

 بالمشاركة

أستاذ  مها عبد الوهاب. د.م.أ

 مساعد

     

-السكندرانىا د زينب.أ –زغلول ايمان . د.أ

 مرفت رشاد .د.أ

 تعليم حلقات بحث فى مشاكل التعليم ثانية ماجستير أستاذ

 

2 

 

 يالمشاركة

 

-نجلة عبد المنعم  .د.أ –ايناس سالم . د.أ

 شرين الجندي.د.أ

 تدريب حلقات بحث فى مشاكل التدريب ثانية ماجستير أستاذ

 

2 

 

 يالمشاركة

 

  عميدة الكليه                              للدراسات العليا                                                                                                              وكيل الكليه   



 
 ايمان سعد زغلول/ د0أ                                                                            امال يوسف                                                                 / د0أ       

     

                                                                                                                                                                                                                                                                           
مكتب وكيل الكليه للدراسات                                                                                                                                             كلية الرتبية الرياضية للبنات

                                                العليا والبحوث  
 

 ((ن داخل الكلية  م)) الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا  
 102 8/ 1027للعام الجامعي 

 قسم الرياضات المائية والمنازالت

 مالحظات الساعات الشعبة ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل الفرقة الوظيفة اسم احملاضر
 أستاذ  جيهان يوسف الصاوى. د.أ

 

 

  مجال التخصصحلقات بحث فى  ثانية دكتوراه
 

 بالمشاركة 3

 أستاذ مريفت رشاد الباز. د.أ
 
 

  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه
 

 بالمشاركة 3

 أستاذ شريين يوسف اجلندى. د.أ
 

 

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه

 أستاذ صفاء صاحل حسني. د.أ
 

 

  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه
 

 بالمشاركة 3

 أستاذ فايزة أمحد خضر. د.أ
 

 

  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه
 

 بالمشاركة 3

 أستاذ نفني حسني حممود. د.أ
 
 

  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه
 

 بالمشاركة 3

ابتسام توفيق عبد . د.أ
 الرازق

 أستاذ 
 

 

  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه
 

 بالمشاركة 3

 أستاذ سحر عبد العزيز. د.أ
 
 

  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه
 

 بالمشاركة 3

 أستاذ مايسة فؤاد أمحد. د.أ
 

 

  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه
 

 بالمشاركة 3

 أستاذ نادية طاهر شوشة. د.أ
 

 

  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه
 

 بالمشاركة 3

 استاذمساعد عفاف السيد شعبان/ د0م0ا
 
 

  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه
 

 بالمشاركة 3

  عميدة الكليه                                 وكيل الكليه للدراسات العليا                                                                                                             



 
 ايمان سعد زغلول/ د0أ                         امال يوسف                                                                                                                    / د0أ       

          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
لدراسات ل مكتب وكيل الكليه                                                                                                                                            كلية الرتبية الرياضية للبنات

                                                العليا والبحوث  
 

 من داخل الكل)) الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا  
 م  8102/  7102للعام الجامعي 

 تمرينات والجمباز والتعبير الحركىم القس
 

 مالحظات الساعات الشعبة ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل الفرقة الوظيفة اسم احملاضر
 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى مجال التخصص دكتوراهثانية  أستاذ متفرغ ناهد علي حتحوت. د.أ

 ثانية دكتوراه ستاذا إهلام عبد العظيم فرج. د.أ
 

 بالمشاركة 3 تدريب حلقات بحث في مشاكل التدريب

 بالمشاركة 3  مجال التخصصحلقات بحث فى  ثانية دكتوراه أستاذ أمال حممد مرسى. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ وفاء السيد. د.أ

 بالمشاركة 3 تدريب حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ  ناهد خريى فياض. د.أ

 بالمشاركة 3  التخصصحلقات بحث فى مجال  ثانية دكتوراه أستاذ نادية عبد القادر أمحد. د.أ

 بالمشاركة  3  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ هويدا فتحى السيد .د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ جيهان أمحد بدر. د.أ

 بالمشاركة 3  التخصصحلقات بحث فى مجال  ثانية دكتوراه أستاذ االسكندرانىأمحدزينب حممد . د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ أنتصار عبد العزيز حلمى. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ منال سيد منصور. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ امانى يسرى اجلندى/ د0أ

  عميدة الكليه                                 وكيل الكليه للدراسات العليا                                                                                                  
 



 ايمان سعد زغلول/ د0أ                                                                              امال يوسف                                                        / د0أ
          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
لدراسات ل مكتب وكيل الكليه                                                                                                                                            كلية الرتبية الرياضية للبنات

                                                البحوث  العليا و
 

 ((من داخل الكلية   ))الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا  
 م  8102/  7102للعام الجامعي 

 
 قسم األلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

 

 مالحظات الساعات الشعبة ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل الفرقة الوظيفة اسم احملاضر
 

 أستاذ تغريد سامل العراقى. د.أ

 متفرغ

 ثانية ماجستير

 ثانية دكتوراه

 مشاكل التدريبحلقات بحث في 

 حلقات بحث فى مجال التخصص

 

 

 

3  

3 

 

 بالمشاركة

 أستاذ راندا شوقى سيد. د.أ
 

  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه
 

 بالمشاركة 3

 بالمشاركة 3  حلقات بحث في مجال التخصص هثانية دكتورا أستاذ علياء سعيد عزمى. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ عواطف صبحى عماره. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث في مجال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ  حتحوتزينب على . د.أ

 بالمشاركة 3 تعليم حلقات بحث في مجال التخصص ثانية دكتوراه استاذ راحبة حممد لطفى. د.أ

 أستاذ نادية حممد الصاوى. د.أ
 

  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه
 

 بالمشاركة 3

 بالمشاركة 3  حلقات بحث في مجال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ هويدا عبد احلميد إمساعيل. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ فاطمة حممود أبو عبدون .د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ جيهان حممد فؤاد/ د0أ
            

 عميدة الكليه                                                              وكيل الكليه للدراسات العليا                                                                                                  
 



                                                    إيمان سعد زغلول                                                                                                              . د.أ                                                                                                        امال يوسف                                     / د0أ    
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
لدراسات مكتب وكيل الكليه ل                                                                                                                                            كلية الرتبية الرياضية للبنات

                                                العليا والبحوث  
 

 ((   الكلية انتدابات من داخل))  الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا  
 م  8102/  7102للعام الجامعي 

 
 

 قسم مسابقات الميدان والمضمار 
 

 مالحظات الساعات الشعبة ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل الفرقة الوظيفة احملاضراسم 
 

 3 تنظيم حلقات بحث فى مجال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ إميان سعد زغلول. د.أ

3 

 بالمشاركة

 بالمشاركة
 

 3 تعليم مجال التخصصحلقات بحث فى  ثانية دكتوراه أستاذ إميان حممد نصر. د.أ

3 

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 بالمشاركة 3 تدريب حلقات بحث في مجال التخصص  ثانية دكتوراه أستاذ إيناس سامل الطوخي. د.أ

 بالمشاركة 3 تعليم حلقات بحث في مجال التخصص  ثانية دكتوراه أستاذ هاله على مرسى. د.أ
 

 عميدة الكليه                                                                                                                                                                وكيل الكليه للدراسات العليا     
 

 امال يوسف/ د0أ    
                                                    إيمان سعد زغلول                                                                                                              . د.أ                                                                                                                                                                      

 



 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
الدراسات  مكتب  وكيل الكلية                                                                                                                                            كلية الرتبية الرياضية للبنات

                                                العليا والبحوث  
 

 ((   انتدابات من خارج الكلية  ))دراسات العليا  الخطة الدراسية لمرحلة ال
 م  8102/  7102للعام الجامعي 

 
 

 مالحظات الساعات الشعبة ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل الفرقة جهة العمل اسم احملاضر
حممد عبد احلميد .د.أ

 حسن 
ثانية –أولى  أستاذ ميكانيكا حيوية

 ماجستير

 ثانية دكتوراه

ميكانيكا  –التحليل الحركي 

 حيوية

 ميكانيكا حيوية

 2 

3 

 بالمشاركة

 

 -- 2 تعليم علم نفس تربوى –اصول تربيه  دبلوم استاذ  محمود يحيي. د.أ

 -- 2 دكتوراه (2.2)مشكالت تربوية   دكتوراه استاذ محمود عطا/ د.أ

 
 سامى النجار. د.أ

 كلية اآلداب

 جامعة الزقازيق

 دبلوم

 أولى ماجستير

 ثانية ماجستير

 علم االجتماع الرياضى

 علم االجتماع الرياضى

 علم االجتماع الرياضى

 تعليم

 تعليم

 تعليم

2 

2 

2 

 

 

كلية التربية الرياضية  حامد حممود القنواتي. د.أ

 بنين

 دبلوم 

 

 2 تعليم طرق تدريس

 

 بالمشاركة



 جامعة الزقازيق

 
 

 حممد عبد اهلادى. د.أ
اآلدابكلية   

 جامعة الزقازيق

 أولى ماجستير

 ثانية دكتوراه

 

 لغة إنجليزية

 لغة إنجليزية

 تدريب ــ تعليم ــ تنظيم

 ـــــــــــــــــــ

6 

2 

 

          

  



 

 مالحظات الساعات الشعبة ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل الفرقة جهة العمل م احملاضر   
       
 
 

 كمال عبد احلميد. د.أ
 كلية التربية الرياضية بنين

 جامعة الزقازيق

 

 ثانية ماجستير

 

 

 اختبارات ومقاييس 
 

 تعليم+ تدريب 
 

2 
 بالمشاركة

 
 

 عالء صاحل. د.أ
 كلية التربية الرياضية بنين

 جامعة الزقازيق

 ثانية ماجستير
 

  التقويم

 تعليم
 

2 
 بالمشاركة

 
 

 عبد اهلل مناع. د.أ
 كلية التربية الرياضية بنين

 جامعة الزقازيق

 ثانية ماجستير
 

  مناهج

 تعليم
 

2 
 بالمشاركة

 
 

 رشيد عامر. د.أ
 كلية التربية الرياضية بنين

 جامعة الزقازيق

 دبلوم
 

  مناهج

 تعليم
 

2 
 بالمشاركة

 
 

 عميد الكلية   للدراسات العليا والبحوث                                                                                                       وكيل الكلية            

 
 زغلولإيمان   .د.أ                                آمال يوسف                                                                            . د.أ                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


