
 

 وكٌل الكلٌة
 لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 

 د/أهر هللا أحوذ البساطى0أ

 عمٌد الكلٌة 

 

 

 هحوذ هحوذ الشحات أ.د/

 

 

 

قسن الوناهج وطرق تذريس التربية الرياضية )تخصص طرق تذريس التربية جذول توزيع الوحاضرات ب

 الرياضية( 

   م 8002/8002)الورحلة األولى هاجستير( للعام الجاهعي 
 
 

                
 المحــــاضرة

 الٌــــوم

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 رٌسالتوقٌت ومكان التد

 

 األحد
 التربٌة الرٌاضٌة المقارنة

 
 تطبٌقات فً الرٌاضة المدرسٌة

 
 (2مناهج التربٌة الرٌاضٌة )

 
 

 

               
 المحــــاضرة

 الٌــــوم

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 الثالثاء
 إحصاء متقدم 

 
 (1لتربٌة الرٌاضٌة )دراسات متقدمة لطرق تدرٌس ا

 
 طرق البحث العلمً فً تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة

 

 الساعة الثانية عشر ظهراً بعد تبدأ محاضرات الدراسات العليا  -

جذول توزيع الوحاضرات بقسن الوناهج وطرق تذريس التربية الرياضية )تخصص طرق تذريس التربية 

 الرياضية(



 

 وكٌل الكلٌة
 لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 

 د/أهر هللا أحوذ البساطى0أ

 عمٌد الكلٌة 

 

 

 هحوذ هحوذ الشحات أ.د/

 

   م 8002/8002لجاهعي للعام ا)الورحلة الثانية هاجستير( 
 
 

                
 المحــــاضرة

 الٌــــوم

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 األحد
 (1فً علم النفس الرٌاضً ) دراسة متقدمة

 
 (2تكنولوجٌا التعلٌم الرٌاضً )

 
 طرق تدرٌس األنشطة الرٌاضٌة

 
 

                
 محــــاضرةال

 الٌــــوم

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 الثالثاء
 (1)فً طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌةحلقة بحث 

 
 االختبارات والمقاٌٌس فً الرٌاضة المدرسٌة

 

 

 الساعة الثانية عشر ظهراً بعد تبدأ محاضرات الدراسات العليا  -

 

 

 

 



 

 وكٌل الكلٌة
 لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 

 د/أهر هللا أحوذ البساطى0أ

 عمٌد الكلٌة 

 

 

 هحوذ هحوذ الشحات أ.د/

 

يع الوحاضرات بقسن الوناهج وطرق تذريس التربية الرياضية )تخصص هناهج التربية جذول توز

 الرياضية(

   م 8002/8002للعام الجاهعي )الورحلة األولى هاجستير( 
 

 

                
 المحــــاضرة

 الٌــــوم

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 حداأل
 تجاهات التربوٌة الرٌاضٌة المعاصرةاال

 
 (1تطبٌقات مناهج التربٌة الرٌاضٌة )

 
 (2مناهج التربٌة الرٌاضٌة )

 
 

              
 المحــــاضرة

 الٌــــوم

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 ثالثاءال
 إحصاء متقدم 

 
 (1التربٌة الرٌاضٌة )طرق تدرٌس دراسة متقدمة ل

 

 طرق البحث العلمً فً مناهج التربٌة الرٌاضٌة
 

 الساعة الثانية عشر ظهراً بعد تبدأ محاضرات الدراسات العليا  -

 

 

 



 

 وكٌل الكلٌة
 لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 

 د/أهر هللا أحوذ البساطى0أ

 عمٌد الكلٌة 

 

 

 هحوذ هحوذ الشحات أ.د/

 

جذول توزيع الوحاضرات بقسن الوناهج وطرق تذريس التربية الرياضية )تخصص هناهج التربية 

 الرياضية(

 م 8002/8002اهعي )الورحلة الثانية هاجستير( للعام الج
 
 

                
 المحــــاضرة

 الٌــــوم

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 حداأل
 (1فً مناهج التربٌة الرٌاضٌة ) دراسة متقدمة

 
 (2تكنولوجٌا التعلٌم الرٌاضً )

 
 اقتصادٌات التربٌة الرٌاضٌة

 
 

              
 حــــاضرةالم

 الٌــــوم

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 ثالثاءال
 (1حلقة بحث فً مناهج التربٌة الرٌاضٌة )

 
 االختبارات والمقاٌٌس فً مناهج التربٌة الرٌاضٌة

 
 

 الساعة الثانية عشر ظهراً بعد تبدأ محاضرات الدراسات العليا  -

 

 

 

 



 

 وكٌل الكلٌة
 لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 

 د/أهر هللا أحوذ البساطى0أ

 عمٌد الكلٌة 

 

 

 هحوذ هحوذ الشحات أ.د/

 

  توزيع الوحاضرات بقسن الوناهج وطرق تذريس التربية الرياضية )الورحلة األولى دكتوراه(جذول 

   م 8002/8002للعام الجاهعي )تخصص طرق تذريس التربية الرياضية( 
 

 

               
 المحــــاضرة

 الٌــــوم

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 توقٌت ومكان التدرٌسال

 

 الســـــبت
 الحاسب اآللً

 )نظرٌات وتطبٌقات(
 

 االتجاهات التربوٌة الرٌاضٌة المعاصرة
 

 دراسة متقدمة فً علوم الصحة الرٌاضٌة
 

 فلسفة التربٌة الرٌاضٌة
 

 

              
 المحــــاضرة

 الٌــــوم

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 ومكان التدرٌس التوقٌت

 

 األثنٌن
 إحصاء متقدم 

 
 دراسة متقدمة فً تكنولوجٌا التعلٌم الرٌاضً

 

 (2فً طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة ) دراسة متقدمة
 

 الساعة الثانية عشر ظهراً بعد تبدأ محاضرات الدراسات العليا  -

 

 

 

 



 

 وكٌل الكلٌة
 لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 

 د/أهر هللا أحوذ البساطى0أ

 عمٌد الكلٌة 

 

 

 هحوذ هحوذ الشحات أ.د/

 

 لورحلة الثانية دكتوراه( جذول توزيع الوحاضرات بقسن الوناهج وطرق تذريس التربية الرياضية )ا

   م 8002/8002)تخصص طرق تذريس التربية الرياضية( للعام الجاهعي 
 

 

             
 المحــــاضرة

 الٌــــوم

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 الســـــبت
 حلقة بحث فً طرق تدرٌس 

 (2التربٌة الرٌاضٌة )
 

 فً طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة اتتطبٌق
 

 التقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة
 

 

               
 المحــــاضرة

 الٌــــوم

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 األثنٌن
 النمو المهنً الرٌاضً )إعداد معلم(

 
 اإلدارة المدرسٌة

 
 (2نفس التربوي الرٌاضً )دراسة متقدمة فً علم ال

 

 الساعة الثانية عشر ظهراً بعد تبدأ محاضرات الدراسات العليا  -

 

 

 

 



 

 وكٌل الكلٌة
 لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 

 د/أهر هللا أحوذ البساطى0أ

 عمٌد الكلٌة 

 

 

 هحوذ هحوذ الشحات أ.د/

 

 جذول توزيع الوحاضرات بقسن الوناهج وطرق تذريس التربية الرياضية )الورحلة األولى دكتوراه( 

 م   8002/8002( للعام الجاهعي هناهج التربية الرياضية )تخصص 
 

 

      
 المحــــاضرة

 لٌــــوما

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 الســـــبت
 الحاسب اآللً

 )نظرٌات وتطبٌقات(
 

 (2تطبٌقات مناهج التربٌة الرٌاضٌة ) نظرٌة المنهج الدراسى  (2دراسة متقدمة فى مناهج التربٌة الرٌاضٌة )

 

      
 حــــاضرةالم

 الٌــــوم

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 التوقٌت ومكان التدرٌس

 

 أسس تطوٌر مناهج التربٌة الرٌاضٌة فلسفة التربٌة الرٌاضٌة  إحصاء متقدم األثنٌن

 الساعة الثانية عشر ظهراً بعد تبدأ محاضرات الدراسات العليا  -

 

 

 

 


