
 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 حخصص انخذريب انريبضي  –انذبهٕو انعبو في انخربيت انريبضيت 

 2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساعات( 3زمه االمتحان )

 ظٓرا 12صببحب      :  9
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 بعبءاألر

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

2/5/2012 

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012

 

 انًــــــــبدة

 

 

تطبيقات تخصصية 
 في التدريب الرياضي

 مدخل
 التدريب الرياضي

سيكولوجية 
 التدريب الرياضي

 فسيولوجيا
 التدريب الرياضي

التدريب الرياضي 
 نةباعتباره مه

األسس الحركية 
 للتدريب الرياضي

 أسس
 انتقاء الناشئين

 

 

 

 

 

 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 

 قسى انخذريب انريبضي  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر  –أٔنى يبجسخير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب      :  9
 
 
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012

 تطبيقات تخصصية انًــــــــبدة
دراسة متقدمة في 
 (1التدريب الرياضي )

 طرق البحث العلمي 
 في التدريب الرياضي

 األسس العلمية 
 لتدريب الناشئين

 وجيا فسيول
التدريب الرياضي 

(2) 
 

 إحصاء متقدم

 

 
 
 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 
 

 قسى انخذريب انريبضي  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –ثبَيت يبجسخير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012

 انًــــــــبدة
 االختبارات والمقاييس
 في التدريب الرياضي

 سيكولوجية
 (1التدريب والمنافسات )

 

 حلقة بحث
 (1في التدريب الرياضي )

 اإلعداد البدني (2الميكانيكا الحيوية )

ٔقج 

 اإليخحبٌ
 يسبءا3.30:ظٓرا  : 12.3 يسبءا3.30:ظٓرا  : 12.3 يسبءا3.30:ظٓرا  : 12.3 اظٓر  12صببحب   :  9 ظٓرا 12 صببحب   :  9

 

 
 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 
 

 قسى انخذريب انريبضي –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر  –أٔنى دكخٕراِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انسبج نيــــــٕوا

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012

 انًــــــــبدة
دراسة متقدمة في 
 (2التدريب الرياضي )

مشكالت رياضة 
 المستويات العالية

 

 فلسفة
 اضيةالتربية الري 

فسيولوجيا التدريب 
 (3الرياضي )

القياسات 
 الفسيولوجية

 إحصاء متقدم
الحاسب اآللي 

 )نظريات وتطبيقات(



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 

 
 

 قسى انخذريب انريبضي –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر  –ثبَيت دكخٕراِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج

 انخــــبريخ 4/5/2012

 انًــــــــبدة

 
 تطبيقات تخصصية

في التدريب  
 الرياضي

 

 التقويم في 
 التدريب الرياضي

 حلقة بحث في 
 (2التدريب الرياضي )

 تخطيط برامج
 التدريب الرياضي 

 جية سيكولو
 (2التدريب والمنافسات )

 األسس العلمية
لتدريب الناشئين   

ٔقج 

 اإليخحبٌ
 ظهرا 12 صباحا   :  9 ظهرا 12 صباحا :  9

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

 ظهرا 12 صباحا   :  9



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 
 
 
 
 

 ج ٔطرق حذريس انخربيت انريبضيتقسى انًُبْ –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر  –حخصص يُبْج انخربيت انريبضيت  –أٔنى يبجسخير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 
 
 
 
 

 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 انًــــــــبدة
تطبيقات مناهج 
 (1التربية الرياضية )

دراسة متقدمة لطرق 
 تدريس التربية الرياضية

طرق البحث العلمي في 
 مناهج التربية الرياضية 

مناهج التربية الرياضية 
(3) 

االتجاهات التربوية 
 الرياضية المعاصرة

 
 إحصاء متقدم

 

   

 

 

 قسى انًُبْج ٔطرق حذريس انخربيت انريبضيت –ٌ َٓبيت انعبو انذراسي جذٔل ايخحب

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر  –حخصص يُبْج انخربيت انريبضيت  –ثبَيت يبجسخير 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 انًــــــــبدة
لمقاييس في االختبارات وا

 مناهج التربية الرياضية
 دراسة متقدمة في 

 (1مناهج التربية الرياضية )
 حلقة بحث في مناهج 

 (1التربية الرياضية )

 تكنولوجيا
 (2التعليم الرياضي ) 

 

 اقتصاديات
 التربية الرياضية 

ٔقج 

 اإليخحبٌ
 مساءا3.31ظهرا  : 12.3 مساءا3.31ظهرا  : 12.3 مساءا3.31ظهرا  : 12.31 ظهرا 12 صباحا   :  9 ظهرا 12 صباحا :  9

 

 
 

 قسى انًُبْج ٔطرق حذريس انخربيت انريبضيت –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر  –حخصص طرق حذريس انخربيت انريبضيت  –أٔنى يبجسخير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012

 انًــــــــبدة
 تطبيقات في 

 الرياضة المدرسية
دراسة متقدمة لطرق تدريس 

 (1التربية الرياضية )

 لعلميطرق البحث ا
 في تدريس التربية الرياضية 

 

مناهج التربية 
 (3الرياضية )

التربية الرياضية 
 المقارنة

 إحصاء متقدم

 
 
 
 
 

 قسى انًُبْج ٔطرق حذريس انخربيت انريبضيت –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر  –حخصص طرق حذريس انخربيت انريبضيت  –ثبَيت يبجسخير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012

 انًــــــــبدة
 االختبارات والمقاييس 
 في الرياضة المدرسية

 دراسة متقدمة في 
 (1علم النفس الرياضي )

 

طرق تدريس  حلقة بحث في
 (1التربية الرياضية )

 تكنولوجيا 
 (2التعليم الرياضي )

 طرق تدريس 
 األنشطة الرياضية

ٔقج 

 االيخحبٌ
 يسبءا3.30ظٓرا  : 12.30 يسبءا3.30ظٓرا  : 12.30 يسبءا3.30ظٓرا  : 12.30 ظهرا 12 صباحا   :  9 ظهرا 12 صباحا :  9

 
 

 
 

 انًُبْج ٔطرق حذريس انخربيت انريبضيت قسى –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  –دٔر يَٕيّ  -حخصص يُبْج انخربيت انريبضيت –أٔنى دكخٕراِ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 
 
 
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012

 انًــــــــبدة

 دراسة متقدمة
في مناهج التربية  

 (2الرياضية )

تطبيقات مناهج 
التربية الرياضية 

(2) 

فلسفة التربية 
 الرياضية 

 نظرية المنهج الدراسي
أسس تطوير مناهج 

 التربية الرياضية
 اء متقدمإحص

الحاسب اآللي 
)نظريات 
 وتطبيقات(

 

 
 قسى انًُبْج ٔطرق حذريس انخربيت انريبضيت –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  –دٔر يَٕيت  -حخصص طرق حذريس انخربيت انريبضيت –أٔنى دكخٕراِ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 راظٓ 12صببحب:  9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012

 المــــــــادة
دراسة متقدمة في 

طرق تدريس التربية 
 (2الرياضية )

 دراسة متقدمة
 في تكنولوجيا 
 التعليم الرياضي 

 فلسفة 
 التربية الرياضية

 دراسة متقدمة في
 علوم الصحة الرياضية 

االتجاهات التربوية 
 الرياضية المعاصرة

 إحصاء متقدم
الحاسب اآللي 

)نظريات 
 وتطبيقات(

 

 

 

 
 قسى انًُبْج ٔطرق حذريس انخربيت انريبضيت –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر  –صص طرق حذريس انخربيت انريبضيت حخ –ثبَيت دكخٕراِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج

 انخــــبريخ 4/5/2012

 انًــــــــبدة
تطبيقات في طرق 

 يس التربية الرياضية تدر
 التقويم في

 التربية الرياضية  

حلقة بحث في طرق 
تدريس التربية الرياضية 

(2) 
 

 اإلدارة المدرسية
دراسة متقدمة في علم 

النفس التربوي الرياضي 
(2) 

النمو المهني الرياضي 
 )إعداد المعلم(

ٔقج 

 اإليخحبٌ
 ظهرا 12 صباحا :  9

 صباحا : 9
 ظهرا 12  

:    ظهرا12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

 صباحا :  9
 ظهرا 12 

 

 
 قسى اإلدارة انريبضيت  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر حخصص إدارة انًؤسسبث انريبضيت   –انذبهٕو انعبو في انخربيت انريبضيت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 
 
 
 
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

2/5/2012 

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012

 انًــــــــبدة
 تطبيقات

 إدارة تخصصية 
مدخل اإلدارة 

 الرياضية العلمية 
التشريعات 

 والقوانين الرياضية

التنظيمات الرياضية 
 المحلية والدولية

 

اإلدارة الرياضية 
 باعتبارها مهنة 

 مدخل
 اإلعالم الرياضي 

طرق البحث في 
 اإلدارة الرياضية 

 

 
 
 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 
 قسى اإلدارة انريبضيت  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –أٔنى يبجسخير  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012

 انًــــــــبدة
تطبيقات في اإلدارة 

 (1الرياضية )

 دراسة متقدمة في 
 (1اإلدارة الرياضية )

 

 طرق البحث العلمي
 في اإلدارة الرياضية  

 اإلعالم 
 والعالقات العامة 

التشريعات والقوانين 
 الرياضية

 إحصاء متقدم

 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 
 
 

 قسى اإلدارة انريبضيت  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  –دٔر يَٕيت   –ثبَيت يبجسخير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 
 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012

 انًــــــــبدة

 االختبارات والمقاييس 
 في اإلدارة الرياضية

 
 إدارة المسابقات الرياضية 

 حلقة بحث في 
 (1ية )اإلدارة الرياض

سيكولوجية القيادة 
 والجماعات الرياضية

تطبيقات في اإلدارة 
 الرياضية



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

ٔقج 

 اإليخحبٌ
 ظهرا 12 صباحا   :  9 ظهرا 12 صباحا :  9

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

 
 

 

  قسى اإلدارة انريبضيت –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  –دٔر يَٕيّ   –أٔني دكخٕراِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سبعبث( 3يٍ االيخحبٌ )ز

 ظٓرا 12صببحب:  9

 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 انًــــــــبدة
دراسة متقدمة في 

 (2ية )اإلدارة الرياض
اإلعالم الرياضي 
 والعالقات العامة

 فلسفة 

 التربية الرياضية
 إحصاء متقدم االداريةالقيادة  (2التسويق الرياضي )

الحاسب اآللي 
)نظريات 
 وتطبيقات(

 

 
 
    
 

 قسى اإلدارة انريبضيت  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –ثبَيت دكخٕراِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج

 انخــــبريخ 4/5/2012

 انًــــــــبدة

 تطبيقات 
في اإلدارة 

 (2الرياضية )
 

 التقويم 
في اإلدارة 
 الرياضية

 حلقة بحث 
 (2في اإلدارة الرياضية )

 نظريات االتصال التخطيط الرياضي
التنمية اإلدارية 

 الرياضية

ٔقج 

 اإليخحبٌ

 12 صباحا :  9
 ظهرا

 12 صباحا:  9
 ظهرا

 مساءا3.31ظهرا:12.31 مساءا3.31ظهرا:12.31 مساءا3.31ظهرا:12.31
 12 صباحا   :  9

 ظهرا

 

 

 

 
 قسى انخرٔيح انريبضي  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

  –خصص انخرٔيح انريبضي في انًؤسسبث انريبضيت ح –انذبهٕو انعبو في انخربيت انريبضيت  

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012

 انًــــــــبدة
 تطبيقات 

 )ترويح رياضي(
مدخل الترويح 

 (2الرياضي )
 برامج أنشطة 
 وقت الفراغ

التربية الترويحية 
(2) 

 الترويح الرياضي 
 باعتباره مهنة

 أنشطة
 الترويح الخلوي 

البرامج الترويحية 
في المإسسات 

 (2الرياضية )
 

 

 
 
 

 
 ح انريبضي قسى انخرٔي –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –أٔنى يبجسخير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 ظٓرا 12صببحب:  9
 

 
 

 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012

 انًــــــــبدة
 تطبيقات

 (1ترويح رياضي ) 
ة في دراسة متقدم

 (1الترويح الرياضي )
 طرق البحث العلمي 
 في الترويح الرياضي

 رعاية الشباب
 التقويم

 في الترويح الرياضي 
 إحصاء متقدم

                                               

 

 

 

 
 

 قسى انخرٔيح انريبضي –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انجبيعي  انعبو – يَٕيّدٔر   –ثبَيت يبجسخير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012

 انًــــــــبدة

 االختبارات والمقاييس 
 في الترويح الرياضي

 
 (2التربية الترويحية )

 حلقة بحث في 
 (1الترويح الرياضي )

 اإلدارة في المجال الترويحي
 سيكولوجية 

 الترويح الرياضي

ٔقج 

 اإليخحبٌ
 مساءا3.31ظهرا:  12.31 مساءا3.31ظهرا:  12.31 ظهرا 12 صباحا   :  9 ظهرا 12 صباحا :  9

ظهرا:  12.31
 مساءا3.31

 
 

 

 

 
 قسى انخرٔيح انريبضي  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  –دٔر يَٕيت   –أٔنى دكخٕراِ 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 
 
 
 
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012

 انًــــــــبدة

 دراسة متقدمة 
 في الترويح الرياضي

 

 المنشآت 
 والتجهيزات الترويحية

 فلسفة
 التربية الرياضية

اقتصاديات 
 الترويح الرياضي

 القيادة 
ويح في التر

 الرياضي
 إحصاء متقدم

 الحاسب اآللي
 )نظريات وتطبيقات( 

 
 

 

 

 قسى انخرٔيح انريبضي –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –ثبَيت دكخٕراِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 
 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 نخًيسا

 و2/5/2012

 انسبج

 انخــــبريخ 4/5/2012

 انًــــــــبدة
 تطبيقات 

 (2ترويح رياضي )
 التقويم 

 في الترويح الرياضي
 حلقة بحث في 
 (2الترويح الرياضي )

تخطيط البرامج 
 (2الترويحية )

 سيكولوجية 
 الترويح الرياضي

 الترويح الرياضي 
 باعتباره مهنة

ٔقج 

 اإليخحبٌ
 ظهرا12  صباحا   : 9 ظهرا12  احا   :صب 9

 3.31ظهرا : 12.31
 مساءا

 ظهرا :12.31
 مساءا 3.31 

 ظهرا : 12.31
 مساءا 3.31

  صباحا   : 9
 ظهرا12

 

 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 قسى عهٕو انصحت انريبضيت –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 حخصص اإلصبببث انريبضيت ٔانخأْيم –انذبهٕو انعبو في انخربيت انريبضيت 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 
 
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012

 نًــــــــبدةا
تطبيقات إصابات 

 تخصصية
 مدخل 

 اإلصابات الرياضية
 اإلسعافات األولية

 علم 
 الصحة الرياضية 

 التغذية للرياضيين التؤهيل الرياضي التدليك الرياضي

 

 
 
 

 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 قسى عهٕو انصحت انريبضيت  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –أٔنى يبجسخير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 
 
 
 
 
 
 

 انسبج اليــــــوم

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 التــــاريخ و2/5/2012

 المــــــــادة
 تطبيقات 

 فسيولوجيا الرياضة
دراسة متقدمة في علوم 

 (1الصحة الرياضية )
طرق البحث العلمي في 

 لرياضيةعلوم الصحة ا
المنشطات المحرمة 

 (1دولياً في الرياضة )
دراسة متقدمة في 
 (1فسيولوجيا الرياضة )

 إحصاء متقدم

 

 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 
 قسى عهٕو انصحت انريبضيت  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –ثبَيت يبجسخير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012

 انًــــــــبدة
 االختبارات والمقاييس 

 في علوم الصحة الرياضية
 دراسة متقدمة 
 في تربية القوام

 حلقة بحث في 
 (1علوم الصحة الرياضية )

 االستشفاء 
 من المجهود الرياضي

 (1اسات الفسيولوجية )القي

ٔقج 

 اإليخحبٌ
 مساءا3.31ظهرا  :  12.31 مساءا3.31ظهرا  :  12.31 مساءا3.31ظهرا  :  12.31 ظهرا 12 صباحا :  9 ظهرا 12 صباحا :  9

 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 
 

 قسى عهٕو انصحت انريبضيت –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –أٔنى دكخٕراِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012

 انًــــــــبدة

 دراسة متقدمة 
ي علوم الصحة ف

 (2الرياضية  )

 دراسة متقدمة 
في فسيولوجيا 

 (2الرياضة )

 فلسفة 
 التربية الرياضية

القياسات 
 األنثروبومترية

 إحصاء متقدم التغذية للرياضيين
 الحاسب اآللي 

 )نظريات وتطبيقات(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 
 
 
 

 قسى عهٕو انصحت انريبضيت –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –دكخٕراِ ثبَيت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج

 انخــــبريخ 4/5/2012

 انًــــــــبدة
 تطبيقات 

 )صحة رياضية(
يا التقويم في فسيولوج

 الرياضة
حلقة بحث في علوم 

 (2الصحة الرياضية )
 التؤهيل الرياضي

القياسات 
 (2الفسيولوجية )

المنشطات المحرمة دولياً 
 (2في الرياضة )

ٔقج 

 اإليخحبٌ
 ظهرا 12 صباحا :  9

 12 صباحا :  9
 ظهرا

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

 ظهرا 12 حا   : صبا 9

 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 

 قسى عهٕو انحركت انريبضيت  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –أٔنى يبجسخير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012

 انًــــــــبدة
تطبيقات في علوم 
 الحركة الرياضية

 أساسيات علم 
 (2الحركة الرياضية )

 طرق البحث العلمي في 
 علوم الحركة الرياضية

 (1التحليل الحركي )
الخصائص 
 البيوميكانيكية

 للجهاز الحركي 
 اء متقدمإحص

 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 

 قسى عهٕو انحركت انريبضيت  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر  –ثبَيت يبجسخير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 
 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012

 انًــــــــبدة
 االختبارات والمقاييس

 لوم الحركة الرياضيةفي ع 
 المبادئ الميكانيكية

 للحركة الرياضية 
 حلقة بحث في 

 (1علوم الحركة الرياضية )
 النمو الحركي (2التعلم الحركي )

ٔقج 

 اإليخحبٌ
 مساءا3.31ظهرا  :  12.31 ظهرا 12 صباحا   :  9 ظهرا 12 صباحا :  9

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

 
 
 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 
 قسى عهٕو انحركت انريبضيت  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –ثبَيت دكخٕراِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج

 انخــــبريخ 4/5/2012

 انًــــــــبدة
في الميكانيكا تطبيقات 

 الحيوية
 التقويم 

 في علوم الحركة
 حلقة بحث

 (2في علوم الحركة الرياضية )
 قراءات متقدمة 
 في علم الحركة

 قراءات متقدمة
في الميكانيكا  

 الحيوية

 الحاسب اآللي 
 )نظريات وتطبيقات(

ٔقج 

 اإليخحبٌ
 ظهرا 12 صباحا :  9

 12 صباحا  :  9
 ظهرا

 امساء3.31ظهرا  :  12.31
ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

 ظهرا 12 صباحا   :  9

 

 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 
 

 قسى عهى انُفس انريبضي  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –أٔنى يبجسخير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 انخــــبريخ و2/5/2012

 انًــــــــبدة
تطبيقات علم النفس 

 (1الرياضي )

دراسة متقدمة في علم 
النفس التربوي الرياضي 

(1) 

طرق البحث العلمي في 
 علم النفس الرياضي

 الدافعية في الرياضة
سيكولوجية 

 الشخصية الرياضية
 اء متقدمإحص

 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 قسى عهى انُفس انريبضي  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –ثبَيت يبجسخير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 
 
 

 
 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 يخانخــــبر و2/5/2012

 انًــــــــبدة
االختبارات والمقاييس في علم 

 النفس التربوي الرياضي
 العمليات العقلية العليا

حلقة بحث في علم النفس 
 (1التربوي الرياضي )

 التوجيه واإلرشاد النفسي
سيكولوجية القيادة 
 والجماعات الرياضية

ٔقج 

 اإليخحبٌ
 ظهرا 12 صباحا   :  9 ظهرا 12 صباحا :  9

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

 
 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 

 قسى عهى انُفس انريبضي  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّ دٔر  –أٔنى دكخٕراِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انسبج ــــــٕواني

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012

 انًــــــــبدة

دراسة متقدمة في علم 
النفس التربوي الرياضي 

(2) 
 القياسات النفسية

 فلسفة 
 التربية الرياضية

كولوجية سي
 الشخصية الرياضية

 العمليات
 العقلية العليا 

 إحصاء متقدم
الحاسب اآللي 

 )نظريات وتطبيقات(

 
 
 
 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 

 قسى عهى انُفس انريبضي  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –ثبَيت دكخٕراِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 

 األحذ انيــــــٕو

21/4/2012 

 انثالثبء

23/4/2012 

 انسبج

 و22/4/2012

 انثالثبء

 و30/4/2012

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012

 انًــــــــبدة
تطبيقات علم النفس 

 (2الرياضي )
 التقويم في 

 علم النفس الرياضي
حلقة بحث في علم النفس 

 (2التربوي الرياضي )
المشكالت النفسية 

 للرياضيين
سيكولوجية التدريب 

 (2والمنافسات )
األخصائي النفسي 

 ي كمهنةالرياض

ٔقج 

 اإليخحبٌ
 ظهرا 12 صباحا   :  9 ظهرا 12 صباحا :  9

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

ظهرا  :  12.31
 مساءا3.31

 ظهرا 12 صباحا   :  9

 

 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 

 قسى اإلدارة انريبضيت  –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012 انعبو انجبيعي – يَٕيّدٔر   –أٔنى دكخٕراِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سبعبث( 3االيخحبٌ )زيٍ 

 ظٓرا 12صببحب:  9

 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012

 انًــــــــبدة
التسويق الرياضي 

(2) 
دراسة متقدمة في 

 (2ياضية )اإلدارة الر
 فلسفة 

 التربية الرياضية
 القيادة اإلدارية 

اإلعالم الرياضي 
 والعالقات العامة

 إحصاء متقدم
 الحاسب اآللي

 )نظريات وتطبيقات( 

 
 

 



 

 شئٌٕ انقسى نرئيس 

 انذراسبث انعهيب ٔانبحٕد

 

 

 د / أحًذ فخحى يحًذ

 ٔكيم انكهيت

 نشئـــٌٕ انذراســـبث انعهـــيب ٔانبحــٕد
 

 

 أيرهللا أحًذ انبسبطى /أ.د

 عًيذ انكهيت

 

 

 يحًذ يحًذ انشحبث أ.د/

 

 

 

 قسى عهٕو انحركت انريبضيت –جذٔل ايخحبٌ َٓبيت انعبو انذراسي 

 و2012/2012انعبو انجبيعي  – يَٕيّدٔر   –أٔنى دكخٕراِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سبعبث( 3زيٍ االيخحبٌ )

 ظٓرا 12صببحب:  9
 

 
 
 
 

 انسبج انيــــــٕو

20/4/2012 

 االثُيٍ

22/4/2012 

 األربعبء

24/4/2012 

 انسبج

22/4/2012 

 انثالثبء

30/4/2012 

 انخًيس

 و2/5/2012

 انسبج 

 انخــــبريخ و4/5/2012

 انًــــــــبدة
التحليل البيوميكانيكي 

 للمهارات الحركية
األسس العلمية للحركات 

 ياضيةالر
فلسفة التربية 

 الرياضية
الميكانيكا 

 (2الحيوية )
 التحليل 
 (2الحركي )

 إحصاء متقدم
 الحاسب اآللي

 )نظريات وتطبيقات( 

 
 

 


