
                                                                                                                                                                                        

 جامعة الزقازيق                    
    كلية التربية الرياضية بنات   

 الدراسات العليا         
 ية لمرحلة الدراسات العليا  الخطة الدراس

 م  8102/  8102للعام الجامعي 

 عميدة الكلية  والبحوث                                                                            للدراسات ةوكيل الكلي                                                        رئيس القسم          

           

 ايمان سعد زغلول/ د0أ                                  يوسف                                      محمد امال/ د0أ                                                                                      
 

  ((من داخل الكلية  )) قسم العلوم الصحية 

 

 مالحظات الساعات الشعبة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الفرقة الوظيفة اسم المحاضر

 نبيلة عبد اهلل عمران. د.أ
أستاذ الصحة 

 الرياضية

 أولى دكتوراه

 دكتوراه ثانية

 حلقات بحث في البحوث المعملية

 اضيةصحة ري

- 

- 

3 

3 

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 أستاذ اصابات الرحمنمريم السيد عبد. د.أ
 أولى دكتوراه

 ثانية ماجستير

 حلقات بحث في البحوث المعملية

 إصابات مالعب

 تدريب

 

3 

2 

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 اركةبالمش 3-  حلقات بحث في البحوث المعملية أولى دكتوراه قوامأستاذ  محمد جادفاطمة . د.أ

 ماجستير أولي أستاذ اصابات الرحمنرضا رشاد عبد. د.أ

 أولى دكتوراه

 إصابات مالعب

 حلقات بحث في البحوث المعملية

 تدريب

- 

2 

3 

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 بالمشاركة 2 تدريب بيولوجيا الرياضة دبلوم أستاذ فسيولوجي جيهان يسري أيوب. د.أ

ذوي احتياجات  ذكية جابر عمران. د.أ

 خاصة

 إصابات مالعب  ماجستير أولي

 

 تدريب

 

2 

 

 بالمشاركة

 

أستاذ تربية   جيهان يحيي محمود. د.أ

 صحية

 ثانية – أولى

 ماجستير

 بالمشاركة 2  تربية صحية

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

 بالمشاركة 2  تربية صحية ثانية ماجستير–أولى  استاذ مساعد أمل أحمد مصطفي .د.م.أ
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    كلية التربية الرياضية بنات   

 الدراسات العليا         
 ية لمرحلة الدراسات العليا  الخطة الدراس
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 ايمان سعد زغلول/ د0أ                                  يوسف                                      محمد امال/ د0أ                                                                                      
 

  ((من داخل الكلية  )) الترويح والتنظيم واإلدارة قسم 

 مالحظات الساعات الشعبة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الفرقة الوظيفة اسم المحاضر

 

 مني عبد الفتاح لطفي. د.أ

 

 متفرغأستاذ 

 دبلوم

 اجستيراولي م

 ثانية دكتوراه

 ترويحيةالتربية ال

 مكانات في الماال الرياضياال

 فلسفة الترويح

 تنظيم وإدارة

3 

3 

1 

 

 

 بالمشاركة

 

 الاوهريميرفت عبد الغفار. د.أ

 

 متفرغأستاذ

 ماجستيراولى 

 ماجستيرو ثانية 

 دكتوراهتانية    

 نقد واعالم الرياضيال

 نقد واعالم الرياضيال

 فلسفة الترويح

 وادارةتنظيم 

3 

3 

1 

 

 

 بالمشاركة

 

 إيناس محمد غانم. د.أ

 

 

 أستاذ

 دبلوم

 دبلوم

 أولى ماجستير

 ثانية ماجستير

 تانيه دكتوراة

 في الماال الرياضي عالقات العامة

 الرياضية والشبابية قوانين الهيئات

 عالقات العامةال

 عالقات العامةال

 فلسفة الترويح

 تدريب

 تنظيم وإدارة

3 

3 

3 

3 

1 

 

 

 

 

 بالمشاركة

 

 سميرة محمد خليل. د.أ

 

 أستاذ

 دبلوم

 أولي ماجستير

 أولي ماجستير

 تانية ماجستير

 تانيه دكتوراة

 ثانية ماجستير

 تنظيم وإدارة التربية البدنية

 تنظيم وإدارة 

 تنظيم وإدارة المؤسسات

 تنظيم وإدارة المؤسسات

 اسلوب تحليل نظم  

 ارة                                                                                                                     حلقات بحث في مشاكل التنظيم واالد

 

 تنظيم وإدارة

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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  ((من داخل الكلية  )) قسم العلوم التربوية واالجتماعية 
 

 مالحظات الساعات الشعبة ـــــــــــــــــــــــــــادةاملـــــــــــــــــــــ الفرقة الوظيفة اسم احملاضر

 مقدمه فى البحث العلمى  دبلوم استاذ اكرام السيد.د.م.أ+ د كريمان عبد المنعم .أ
تعليم وتنظيم 

 وادارة
 بالمشاركه 3

+ اكرام السيد  .د.م.أ +ليلى حامد صوان / د.أ

 اسماء يحي .د

استاذ -استاذ

 مدرس+ مساعد 
 بالمشاركه 3 تدريب-تعليم ئ االحصاءمباد دبلوم

 بالمشاركه 3 تدريب والتعليم علم االجتماع الرياضي  دبلوم مدرس-استاذ نهي عبد العظيم.د+ ابراهيم عودة/ د.أ

  3 تدريب علم نفس رياضي دبلوم استاذ آمال يوسف/د.أ

امال محمد /د.أ+ ليلى حامد صوان / د.أ

 ء فاروقدعا.د+ اكرام السيد .د.م.أ+ يوسف 
 بالمشاركه 3 تدريب االحصاء ماجستير استاذ

آمال محمد / د.أ+ د كريمان عبد المنعم 

دعاء .د. م.أ -اكرام السيد .د.م.أ+ يوسف 

 فاروق

 بالمشاركه 3 تدريب البحث العلمي ماجستير استاذ

 بالمشاركه 3 يمتعل علم االجتماع الرياضي ماجستير مدرس-استاذ نهي عبد العظيم.د+ ابراهيم عودة/ د.أ

 بالمشاركه 3 تنظيم وادارة البحث العلمي  ماجستير استاذآمال محمد / د.أ+ د كريمان عبد المنعم 
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 ية لمرحلة الدراسات العليا  الخطة الدراس
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 مالحظات الساعات الشعبة ـــــــــــــــــــــــــــادةاملـــــــــــــــــــــ الفرقة الوظيفة اسم احملاضر
 اكرام السيد.د.م.أ+ يوسف 

امال محمد /د.أ+ ليلى حامد صوان / د.أ

 دعاء فاروق.د+ اكرام السيد .د.م.أ+ يوسف 
 بالمشاركه 3 تنظيم وادارة االحصاء ماجستير استاذ

-الهام عبد العظيم. د.أ-ناهد حتحوت.د.أ

 دعاء فاروق.د. م.أ-أمال مرسي.د.أ
   ماجستير سيكولوجية التعلم الحركي ثانية ماجستير استاذ

/ د.أ -مرفت رشاد / د.أ–آمال يوسف /د.أ

 شرين الاندي.د.أ–جيهان الصاوي 
   ماجستير سيكولوجية القيادة والاماعات ثانية ماجستير استاذ

 استاذ مال محمد يوسف آ/ د.أ
أولي ثانية 

 دكتوراه
 مشكالت تربوية

 عام

 بالمشاركه 3

زينب .د.أ+ليلى حامد صوان / د.أ

 نهال صالح الدين /  د.أ+ األسكندراني  
 استاذ

أولي ثانية 

 دكتوراه
 بالمشاركه 3 سيكولوجية المنافسات الرياضية

ليلى حامد صوان / د+.د كريمان عبد المنعم 

 ال محمد يوسف آم/ د.أ+ 
 بالمشاركه 2 فلسفة التربية البدنيه والرياضية دكتوراه استاذ
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 ايمان سعد زغلول/ د0أ                                  يوسف                                      محمد امال/ د0أ                                                                                      
 

 ((من داخل الكلية  ))  قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب
 

 مالحظات الساعات الشعبة المـــــــــــــــــــــــــــــــادة الفرقة الوظيفة اسم المحاضر

  تهاني عبد العزيز إبراهيم. د.أ

 مها محمد عبد الوهاب / د.م.أ

 أستاذ

 أستاذ مساعد

 دبلوم

 

 التربيه البدنيه  مناهج

 

 تعليم

 

 يالمشاركة 3

 

 إيمان حسن الحاروني. د.أ

 

 أستاذ

 

 دبلوم 

 

 طرق التدريس

 

 تعليم 

 

3 

 

 بالمشاركة

 

 اميره قطب غريب / د.م.أ

 ناديه زغلول / د.م.أ

 مساعداستاذ 

 

 بالمشاركه  3 دريب ت اختبارت ومقاييس دبلوم 

 دبلوم  أستاذ مساعد ناديه زغلول / د.م.أ

 

 تدريب  تدريب رياضى 

  

3 

 

 بالمشاركة

  

 تدريب  تدريب رياضى  اولى ماجيستير  أستاذ  ناديه زغلول/ د.م.أ

 

3 

 

 بالمشاركة

 

 ايمان حسن الحارونى / د.أ

 مها محمد عبد الوهاب /د.م.أ

 أستاذ 

 أستاذ مساعد

 بالمشاركة 3 تدريب  وسائل معينه  ريأولي ماجست

 بالمشاركه  3 تعليم  طرق تدريس  اولى ماجيستير  استاذ  ايمان حسن الحارونى / د.أ



                                                                                                                                                                                        

 جامعة الزقازيق                    
    كلية التربية الرياضية بنات   

 الدراسات العليا         
 ية لمرحلة الدراسات العليا  الخطة الدراس
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 ايمان سعد زغلول/ د0أ                                  يوسف                                      محمد امال/ د0أ                                                                                      
 

 مالحظات الساعات الشعبة المـــــــــــــــــــــــــــــــادة الفرقة الوظيفة اسم المحاضر

 ايمان حسن الحارونى / د.أ

 مها محمد عبد الوهاب/د.م.أ

 أستاذ

 أستاذ مساعد

ثانيه / اولى 

 ماجيستير 

 بالمشاركه  3 تعليم تكنولوجيا تعلم

  العزيز إبراهيم تهاني عبد. د.أ

 مها محمد عبد الوهاب/ د.م.أ

 أستاذ

 أستاذ مساعد

 بالمشاركه  3 تعليم مناهج ثانيه ماجيستير

 تهانى ابراهيم عبد العزيز /د.أ

 ناديه زغلول / د./.أ

 أستاذ

 أستاذ مساعد

 بالمشاركه 3 تنظيم واداره التقويم ثانيه ماجيستير 

 بالمشاركه  3 تعليم/ تدريب  اختبارت ومقاييس نيه ماجيستير ثا استاذ مساعد أميره قطب غريب / د.أ

 يالمشاركة 3 تعليم حلقات بحث فى مشاكل التعليم ثانية ماجستير أستاذ  ايمان الحارونى / د.أ

 يالمشاركة 3 تدريب حلقات بحث فى مشاكل التدريب ثانية ماجستير أستاذ تهانى عبد العزيز / د.أ

 – ناهد خيري/ د.أ –أيمان الحاروني.د.أ

 رابحة لطفي.د.أ–أيمان نصر .د.أ

 تعليم حلقات بحث فى مشاكل التعليم ثانية ماجستير أستاذ

 

3 

 

 يالمشاركة

 

زينب .د.أ -تهانى عبد العزيز/ د.أ

 -نادية عبد القادر.د.أ - االسكندراني 

 نبيلة عمران.د.أ

 تدريب حلقات بحث فى مشاكل التدريب ثانية ماجستير أستاذ

 

3 

 

 يالمشاركة

 

 بالمشاركه 2  - التقويم اولى دكتوراه استاذ تهانى ابراهيم عبد العزيز/ د.أ
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 مالحظات الساعات الشعبة المـــــــــــــــــــــــــــــــادة الفرقة الوظيفة اسم المحاضر

 تهانى ابراهيم عبد العزيز/ د.أ

 ايمان حسن الحارونى/ د.أ

 ناديه زغلول/ د.م.أ

 أستاذ

 أستاذ

 أستاذ مساعد

 بالمشاركه 2  - طبيعه اسس ومهارات اولى دكتوراه

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمائية والمنازالتقسم الرياضات ا
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 مالحظات الساعات الشعبة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الفرقة الوظيفة اسم المحاضر

 بالمشاركة 3  ماال التخصصحلقات بحث فى  ثانية دكتوراه أستاذ  جيهان يوسف الصاوى. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى ماال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ ميرفت رشاد الباز. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى ماال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ شيرين يوسف الاندى. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى ماال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ صفاء صالح حسين. د.أ

 بالمشاركة 3  ل التخصصحلقات بحث فى ماا ثانية دكتوراه أستاذ فايزة أحمد خضر. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى ماال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ نفين حسين محمود. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى ماال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ  ابتسام توفيق عبد الرازق. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى ماال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ سحر عبد العزيز. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى ماال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ مايسة فؤاد أحمد. د.أ

 بالمشاركة 3  حلقات بحث فى ماال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ نادية طاهر شوشة. د.أ

 شاركةبالم 3  حلقات بحث فى ماال التخصص ثانية دكتوراه استاذمساعد عفاف السيد شعبان/ د0م0ا

 
          

 
 

  تمرينات والجمباز والتعبير الحركىم القس
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 عميدة الكلية  والبحوث                                                                            للدراسات ةوكيل الكلي                                                        رئيس القسم          
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 مالحظات الساعات الشعبة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الفرقة الوظيفة اسم المحاضر

إلهام عبد . د.أ -ناهد علي حتحوت. د.أ

. د.أ -أمال محمد مرسي. د.أ -العظيم

 محمود وفاء السيد

 بالمشاركة 2 دكتوراه التمرينات حلقات بحث فى ماال التخصص ثانية دكتوراه اذ أست

نادية عبد . د.أ -ناهد خيرى فياض. د.أ

. د.أ -هويدا فتحى السيد. د.-القادر أحمد

 جيهان أحمد بدر

 أستاذ

 دبلوم

 ثانية دكتوراه

 الامباز حلقات بحث فى ماال التخصص

 دكتوراه الامباز حلقات بحث فى ماال التخصص

3 

 بالمشاركة 2

 أستاذ زينب محمد أحمداالسكندرانى. د.أ

 ثانية دكتوراه

 ثانية دكتوراه

 ثانية ماجستير

 التعبير الحركي حلقات بحث فى ماال التخصص

 سيكولوجية المنافسات الرياضية

 حلقات بحث في مشاكل التدريب

 دكتوراه

 

 ماجستير

2 

 

1 

 -

 بالمشاركة

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقسم األلعـــــــــــ



                                                                                                                                                                                        

 جامعة الزقازيق                    
    كلية التربية الرياضية بنات   

 الدراسات العليا         
 ية لمرحلة الدراسات العليا  الخطة الدراس

 م  8102/  8102للعام الجامعي 

 عميدة الكلية  والبحوث                                                                            للدراسات ةوكيل الكلي                                                        رئيس القسم          

           

 ايمان سعد زغلول/ د0أ                                  يوسف                                      محمد امال/ د0أ                                                                                      
 

 مالحظات الساعات الشعبة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الفرقة الوظيفة اسم المحاضر

 تغريد سالم العراقى. د.أ

 أستاذ

 متفرغ

 دبلوم

 ثانية دكتوراهو

 العاب مضرب حلقات بحث فى ماال التخصص

 العاب مضرب التخصصفى ماال حلقات بحث 

 دبلوم

 دكتوراه

3 

1 

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 دبلوم أستاذ راندا شوقى سيد. د.أ

 ثانية دكتوراهو

 العاب مضرب خصصتحلقات بحث فى ماال ال

 العاب المضرب خصصتحلقات بحث فى ماال ال

 دبلوم

 دكتوراه

3 

1 

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 مدبلو أستاذ علياء سعيد عزمى. د.أ

 ثانية دكتوراهو

 بالعاب مضر حلقات بحث فى ماال التخصص

 بالعاب مضر التخصصحلقات بحث فى ماال 

 دبلوم

 دكتوراه

 ق  30

 ق 30

 بالمشاركة

 بالمشاركة

/ د0أ -عواطف صبحى عماره. د.أ

 جيهان محمد فؤاد
 بالمشاركة 2 دكتوراه كرة الطائرة حلقات بحث فى ماال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ

 بلومد أستاذ  حتحوتزينب على . د.أ

 ثانية دكتوراهو

 كرة اليد حلقات بحث في ماال التخصص

 كرة اليد حلقات بحث في ماال التخصص

 ق  30 

 ق30

 بالمشاركة

 بالمشاركة



                                                                                                                                                                                        

 جامعة الزقازيق                    
    كلية التربية الرياضية بنات   

 الدراسات العليا         
 ية لمرحلة الدراسات العليا  الخطة الدراس

 م  8102/  8102للعام الجامعي 

 عميدة الكلية  والبحوث                                                                            للدراسات ةوكيل الكلي                                                        رئيس القسم          

           

 ايمان سعد زغلول/ د0أ                                  يوسف                                      محمد امال/ د0أ                                                                                      
 

 -  2  السلةكرة   حلقات بحث في ماال التخصص ثانية دكتوراه استاذ رابحة محمد لطفى. د.أ

 دبلوم أستاذ نادية محمد الصاوى. د.أ

 دبلوم

 ثانية دكتوراهو

 العاب المضرب فى ماال التخصص ثحلقات بح

 كرة اليد فى ماال التخصص ثحلقات بح

 كرة اليد  فى ماال التخصص ثحلقات بح

 ق30 

 ق30

1 

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 لمشاركةبا ق 30  كرة اليد حلقات بحث في ماال التخصص دبلوم أستاذ هويدا عبد الحميد إسماعيل. د.أ

 دبلوم  أستاذ فاطمة محمود أبو عبدون. د.أ

 ثانية دكتوراهو

 كرة اليد حلقات بحث في ماال التخصص

 كرة اليد حلقات بحث في ماال التخصص

 ق 30 

 ق30 

 بالمشاركة

            

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                        

 جامعة الزقازيق                    
    كلية التربية الرياضية بنات   

 الدراسات العليا         
 ية لمرحلة الدراسات العليا  الخطة الدراس

 م  8102/  8102للعام الجامعي 

 عميدة الكلية  والبحوث                                                                            للدراسات ةوكيل الكلي                                                        رئيس القسم          

           

 ايمان سعد زغلول/ د0أ                                  يوسف                                      محمد امال/ د0أ                                                                                      
 

 قسم مسابقات الميدان والمضمار 

 مالحظات الساعات الشعبة ـــــــــــــــــــــادةالمـــــــــــــــــــــــــــ الفرقة الوظيفة اسم المحاضر

 بالمشاركة ق30 - حلقات بحث فى ماال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ إيمان سعد زغلول. د.أ

 بالمشاركة ق30 - حلقات بحث فى ماال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ إيمان محمد نصر. د.أ

 بالمشاركة ق30 - حلقات بحث في ماال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ إيناس سالم الطوخي. د.أ

 بالمشاركة ق30 - حلقات بحث في ماال التخصص ثانية دكتوراه أستاذ هاله على مرسى. د.أ

 

 

 

 ((   انتدابات من خارج الكلية  ))



                                                                                                                                                                                        

 جامعة الزقازيق                    
    كلية التربية الرياضية بنات   

 الدراسات العليا         
 ية لمرحلة الدراسات العليا  الخطة الدراس

 م  8102/  8102للعام الجامعي 

 عميدة الكلية  والبحوث                                                                            للدراسات ةوكيل الكلي                                                        رئيس القسم          

           

 ايمان سعد زغلول/ د0أ                                  يوسف                                      محمد امال/ د0أ                                                                                      
 

 
 

 مالحظات اعاتالس الشعبة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الفرقة جهة العمل اسم المحاضر

 كلية التربية الرياضية بنين محمد عبد الحميد حسن .د.أ

 جامعة الزقازيق
ثانية –أولى 

 ماجستير

 دبلوم 

 ثانية دكتوراه

 التحليل الحركي -ميكانيكا حيوية

 -

 ميكانيكا حيوية

 ميكانيكا حيوية

 3 تدريب

 

3 

3 

 

 

 محمود يحيي . د.أ
 كلية التربية الرياضية بنين

 بنهاجامعة 

- دبلوم

 ماجستير

 علم نفس تربوى – ةاصول تربي

 علم نفس تربوى – ةاصول تربي
 تعليم

 

3 

3 

 --

كلية التربية جامعة    محمود عطا/ د.أ

 الزقازيق

--  2 دكتوراه (2.1)مشكالت تربوية   دكتوراه

 

 حامد محمود القنواتي. د.أ

 كلية التربية الرياضية بنين

 جامعة الزقازيق

 دبلوم 

 تيرأولي ماجس

 

 طرق تدريس

 طرق تدريس

 تعليم

 تعليم

2 

2 

 بالمشاركة

 بالمشاركة

 

 

 محمد عبد الهادى. د.أ

 كلية اآلداب

 جامعة الزقازيق

 أولى ماجستير

 ثانية دكتوراه

 

 لغة إناليزية

 لغة إناليزية

تدريب ــ تعليم ــ 

 تنظيم

 ـــــــــــــــــــ

6 

2 

 

          

      



                                                                                                                                                                                        

 جامعة الزقازيق                    
    كلية التربية الرياضية بنات   

 الدراسات العليا         
 ية لمرحلة الدراسات العليا  الخطة الدراس

 م  8102/  8102للعام الجامعي 

 عميدة الكلية  والبحوث                                                                            للدراسات ةوكيل الكلي                                                        رئيس القسم          

           

 ايمان سعد زغلول/ د0أ                                  يوسف                                      محمد امال/ د0أ                                                                                      
 

 ((   انتدابات من خارج الكلية))  العليا  الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات    

 

 مالحظات الساعات الشعبة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الفرقة جهة العمل م المحاضر   

جامعة /كلية التربية الرياضية بنين كمال عبد الحميد. د.أ

 الزقازيق

 بالمشاركة 3 تعليم/ تدريب  اختبارات ومقاييس ثانية ماجستير/دبلوم

جامعة /كلية التربية الرياضية بنين عالء صالح. د.أ

 الزقازيق

 ثانية ماجستير

 اولى دكتوراه

 تقويم فى الماال الرياضى

 التقويم

 تنظيم/تدريب   

 

3 

2 

 بالمشاركة

 بالمشاركه

جامعة /بنين كلية التربية الرياضية عبد اهلل مناع. د.أ

 الزقازيق

ثانية /دبلوم 

 ماجستير

 بالمشاركه 2 تعليم المناهج/مناهج

كلية التربية الرياضية بنين جامعة  رشيد عامر. د.أ

 الزقازيق

اولى  ماجستير 

 ثانية

 بالمشاركة 2 تعليم وسائل معينه-تكنولوجيا التعليم 

كلية التربية الرياضية بنين جامعة  ياسر عبد العظيم/ د0أ

 الزقازيق

 بالمشاركة 2 تعليم طرق تدريس دبلوم

 اماد زكريا احمد/ د0أ

مصطفى عبد / د .أ

 الحميد ذكى 

كلية التربية الرياضية بنين جامعة 

 الزقازيق

 -أولى ماجستير

 دبلوم

 بالمشاركة 2 تدريب تدريب رياضى

 


