
 

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 أ.د/ إسالم أمني زكى 
الرتبوية والتعلم عن بعد  مدير وحدة اإلبتكارات   

 أ.د/ هالل حسن اجليزاوى

بعد عن والتعلم الرتبوية االبتكارات وحدة  

 

 
  ( Microsoft Teams )    ز اكواد مايكروسوفت تيم 

 

للفصل  ساعات معتمدة    والثاني املستوى األول    
  2022-2021  الثانى الدراسى  

 القسم كود المقرر  اسم المقرر  الفرقة  

بية  mdvvaew علم التدريب الرياضى العام  اولى ساعات معتمدة   أصول التر

بية  r2k3gr0 *التكنولوجيا فى التربية الرياضية ساعات معتمدة  أصول التر

 ساعات معتمدة
البحث العلمى فى التربية 

بية  3w1foqo *الرياضية  أصول التر

 معتمدة ثانية ساعات 
الميكانيكا الحيوية في المجال 

بية  9nuyef1 الرياضى   أصول التر

 االدارة رياضية krzq90k الترويح في المؤسسات* ساعات معتمدة

 ساعات معتمدة ثانية 
االتجاهات الحديثة في اإلدارة 

 االدارة رياضية mp1f3ac الرياضية )مؤهل تخصص( 

 ساعات معتمدة ثانية 
الترويح المعاصر ) مؤهل 

 االدارة رياضية 5w232qo تخصص( 

 تمرينات  tqnfd2m 2تمرينات وجمباز  اولى ساعات معتمدة 

 تمرينات  mvezjki 4تمرينات وجمباز  ساعات معتمدة  ثانية

 ثانية ساعات معتمدة 
مختارة في تمرينات  تموضوعا

 تمرينات  1puw684 االعداد البدنى )مؤهل تخصص( 

 ثانية ساعات معتمدة 
مبادئ دراسة أنواع الجمباز تبعا 

 تمرينات  an3fsjq )مؤهل تخصص(  FIGلتصنيف 

 العاب رياضية 3boat14 ألعاب ) كرة قدم (  ساعات معتمدة

 العاب رياضية 7wtvxl9 ألعاب ) كرة يد (  ساعات معتمدة

 العاب رياضية 9533psc ألعاب ) كرة سلة (  ساعات معتمدة

 العاب رياضية vmoyjdp ألعاب ) كرة طائرة (  ساعات معتمدة

 العاب رياضية d6lyx6h ألعاب ) ألعاب مضرب (  ساعات معتمدة

 ساعات معتمدة ثانية 
األسس النظرية والتطبيقية في كرة 

 العاب رياضية 7t8me1r القدم )مؤهل تخصص( 

 ساعات معتمدة ثانية 
األسس النظرية والتطبيقية في كرة 

 العاب رياضية qejjahr اليد )مؤهل تخصص( 

 ساعات معتمدة ثانية 
األسس النظرية والتطبيقية في كرة 

 العاب رياضية c7u32st السلة )مؤهل تخصص( 
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 ساعات معتمدة ثانية 
األسس النظرية والتطبيقية في 
 العاب رياضية a6w1jlt الكرة الطائرة )مؤهل تخصص( 

 ساعات معتمدة ثانية 
النظرية والتطبيقية في األسس 

 1z8i701 العاب المضرب )مؤهل تخصص(
 العاب رياضية

 العاب قوى 26e15c7 2ألعاب قوى  اولى ساعات معتمدة 

 العاب قوى 04kmyj1 4ألعاب قوى  ثانية ساعات معتمدة 

 ثانية ساعات معتمدة 
تطبيقات عملية في العاب القوى 

 العاب قوى m4mcrrf )مؤهل تخصص( 

 رياضات مائية 2jw11ho 2سباحة  ساعات معتمدة اولى 

 رياضات مائية ombrfk6 4سباحة  ثانية ساعات معتمدة 

 ثانية ساعات معتمدة 
رياضات مائية متقدمة )مؤهل 

 رياضات مائية c08vwy5 تخصص( 

 رياضة مدرسية  b5x4d5d * التربية الكشفية وتطبيقاتها ساعات معتمدة

 ثانية ساعات معتمدة 
التدريب الميدانى الداخلى )مؤهل 

 رياضة مدرسية  10p676s تخصص( 

 علوم صحية 3usjq8s علم وظائف األعضاء  اولى ساعات معتمدة 

 علوم صحية 33g54zj التغذية للرياضين*  ساعات معتمدة

 علوم صحية i6gm0si الصحة الرياضية*  ساعات معتمدة

 ثانية ساعات معتمدة 
الصحة والنشاط البدنى لكبار السن 

 علوم صحية i1fkugv )مؤهل تخصص( 

 علوم صحية 3artsit االصابات و االسعافات االولية  ثانية ساعات معتمدة 

 المنازالت  0urrvc4 مصارعه (  -منازالت ) جودو ساعات معتمدة

 المنازالت  d2awndy كيك بوكس ( -منازالت ) مالكمه ساعات معتمدة

 المنازالت  jcfusho رفع أثقال (  -منازالت ) كاراتيه معتمدةساعات 

 المنازالت  bd42okq منازالت ) مبارزة (  ساعات معتمدة

 ثانية ساعات معتمدة 
االتجاهات الحديثة في طرق تدريب 

المنازالت والرياضات الفردية 
 تخصص(  )مؤهل

g4ftn3v  المنازالت 


