
 

الكلية وكيل    

والبحــوثلشئـــون الدراســـات العلـــيا   
 

 

 

 

 جدول امتحان نهاية العام الدراسي 

 

قسم التدريب الرياضي  –جدول امتحان نهاية العام الدراسي   

 م9102/9191العام الجامعي –(دور ثان  -)وافدين –دور يونيه  –أولى ماجستير 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ساعات( 3زمن االمتحان   :  )  

ظهرا  0صباحا :  01وقت االمتحان :     

  3  الطالب      : عدد
 
 

 
 
 

 األحد اليــــــوم

0/00/9191  

 الثالثاء

3/00/9191  

 الخميس

5/00/9191  

 األحد

8/00/9191  

 الثالثاء

01/00/9191  

 الخميس

09/00/9191  التــــاريخ 

 تطبيقات تخصصية المــــــــادة
دراسة متقدمة في 
(1التدريب الرياضي )  

 طرق البحث العلمي 
التدريب الرياضيفي   

 األسس العلمية 
 لتدريب الناشئين

 فسيولوجيا 
(2التدريب الرياضي )  

 
 إحصاء متقدم

 

 



 

الكلية وكيل    

والبحــوثلشئـــون الدراســـات العلـــيا   
 

 

 

 

 

قسم التدريب الرياضي –جدول امتحان نهاية العام الدراسي   

م9102/9191العام الجامعي  ––(دور ثان  -)وافدين– دور يونيه –ثانية دكتوراه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ساعات( 3زمن االمتحان   :  )  

ظهرا  0صباحا :  01وقت االمتحان :     

  9        عدد الطالب      :
        

 

 
 

 األحد اليــــــوم

0/00/9191  

 الثالثاء

3/00/9191  

 الخميس

5/00/9191  

 األحد

8/00/9191  

 الثالثاء

01/00/9191  

 الخميس

09/00/9191  التــــاريخ 

 المــــــــادة

 
 تطبيقات تخصصية

في التدريب الرياضي   
 

 التقويم في 
 التدريب الرياضي

 حلقة بحث في 
(2التدريب الرياضي )  

 تخطيط برامج
التدريب الرياضي   

 سيكولوجية 
(2التدريب والمنافسات )  

 األسس العلمية
لتدريب الناشئين   

 
 



 

الكلية وكيل    

والبحــوثلشئـــون الدراســـات العلـــيا   
 

 

 

 

  

قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية –جدول امتحان نهاية العام الدراسي   

م9102/9191العام الجامعي –(دور ثان  -)وافديندور يونيه  –تخصص طرق تدريس التربية الرياضية  –أولى ماجستير   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ساعات( 3زمن االمتحان   :  )  

ظهرا  0صباحا :  01وقت االمتحان :     

  0  عدد الطالب      :
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 األحد اليــــــوم

0/00/9191  

 الثالثاء

3/00/9191  

 الخميس

5/00/9191  

 األحد

8/00/9191  

 الثالثاء

01/00/9191  

 الخميس

09/00/9191  التــــاريخ 

 المــــــــادة
 تطبيقات في 

 الرياضة المدرسية
دراسة متقدمة لطرق تدريس 

(1التربية الرياضية )  

العلميطرق البحث   
في تدريس التربية الرياضية   

 

مناهج التربية 
(3الرياضية )  

التربية الرياضية 
 المقارنة

 إحصاء متقدم



 

الكلية وكيل    

والبحــوثلشئـــون الدراســـات العلـــيا   
 

 

 

 

 
 

قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية –جدول امتحان نهاية العام الدراسي   

م9102/9191العام الجامعي –(دور ثان  -)وافدين –دور يونيه  -تخصص مناهج التربية الرياضية –أولى دكتوراه    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ساعات( 3زمن االمتحان   :  )  

ظهرا  0صباحا :  01وقت االمتحان :     

  9      عدد الطالب      :
 
 
 
 
 
 

 األحد اليــــــوم

0/00/9191  

 الثالثاء

3/00/9191  

 الخميس

5/00/9191  

 األحد

8/00/9191  

 الثالثاء

01/00/9191  

 الخميس

09/00/9191  

 األحد

05/00/9191  التــــاريخ 

 المــــــــادة

 دراسة متقدمة
في مناهج التربية  

(2الرياضية )  

تطبيقات مناهج 
التربية الرياضية 

(2)  

فلسفة التربية 
 الرياضية 

 نظرية المنهج الدراسي
أسس تطوير مناهج 

 التربية الرياضية
 إحصاء متقدم

الحاسب اآللي 
)نظريات 
 وتطبيقات(



 

الكلية وكيل    

والبحــوثلشئـــون الدراســـات العلـــيا   
 

 

 

 

 

قسم اإلدارة الرياضية  –جدول امتحان نهاية العام الدراسي   

 م9102/9191العام الجامعي  ––(دور ثان  -)وافدين–دور يونيه   –أولي دكتوراه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ساعات( 3زمن االمتحان   :  )  

ظهرا  0صباحا :  01وقت االمتحان :     

  0      عدد الطالب      :

 

 األحد اليــــــوم

0/00/9191  

 الثالثاء

3/00/9191  

 الخميس

5/00/9191  

 األحد

8/00/9191  

 الثالثاء

01/00/9191  

 الخميس

09/00/9191  

 األحد

05/00/9191  التــــاريخ 

 المــــــــادة
دراسة متقدمة في 

(2اإلدارة الرياضية )  
اإلعالم الرياضي 
 والعالقات العامة

 فلسفة 

 التربية الرياضية
(2التسويق الرياضي )  إحصاء متقدم القيادة االدارية 

الحاسب اآللي 
 )نظريات وتطبيقات(



 

الكلية وكيل    

والبحــوثلشئـــون الدراســـات العلـــيا   
 

 

 

 

 
قسم علوم الصحة الرياضية  –جدول امتحان نهاية العام الدراسي   

م9102/9191العام الجامعي –(دور ثان  -)وافدين دور يونيه  –ثانية ماجستير   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 

 

ساعات( 3زمن االمتحان   :  )  

ظهرا  0صباحا :  01وقت االمتحان :     

  0        عدد الطالب      :
 

 

 
 
 

 
 

 

 األحد اليــــــوم

0/00/9191  

 الثالثاء

3/00/9191  

 الخميس

5/00/9191  

 األحد

8/00/9191  

 الثالثاء

01/00/9191  التــــاريخ 

 المــــــــادة
 االختبارات والمقاييس 

 في علوم الصحة الرياضية
 دراسة متقدمة 
 في تربية القوام

 حلقة بحث في 
(1علوم الصحة الرياضية )  

 االستشفاء 
 من المجهود الرياضي

(1القياسات الفسيولوجية )  

 
 


