
 

الكلية وكيل    

ةوالعالقات الثقافي وثوالبحــيا للشئـون الدراسات الع  
 

 

  أ.د/ حسام الدين فاروق حسني عبد اهلل      

 

 جدول امتحان نهاية العام الدراسي 

قسم التدريب الرياضي  –جدول امتحان نهاية العام الدراسي   

 م9102/9191العام الجامعي –(وافدين الدور األول) –دور يونيه  –أولى ماجستير 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ساعات( 3زمن االمتحان   :  )  

ظهرا  0صباحا :  01وقت االمتحان :     

  3  الطالب      : عدد
 
 

 
 

 

 األحد اليــــــوم
01/0/0100  

 الثالثاء
00/0/0100  

 اخلميس
01/0/0100  

 األحد
01/0/0100  

 الثالثاء
00/0/0100  

 اخلميس
01/0/0100  التــــاريخ 

 تطبيقات تخصصية املــــــــادة
دراسة متقدمة في 
(1التدريب الرياضي )  

 طرق البحث العلمي 
الرياضيفي التدريب   

 األسس العلمية 
 لتدريب الناشئين

 فسيولوجيا 
(2التدريب الرياضي )  

 
 إحصاء متقدم

 

 
 



 

الكلية وكيل    

ةوالعالقات الثقافي وثوالبحــيا للشئـون الدراسات الع  
 

 

  أ.د/ حسام الدين فاروق حسني عبد اهلل      

 

قسم التدريب الرياضي –جدول امتحان نهاية العام الدراسي   

م9102/9191العام الجامعي  ––وافدين(الدور األول )– دور يونيه –ثانية دكتوراه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ساعات( 3زمن االمتحان   :  )  

ظهرا  0صباحا :  01وقت االمتحان :     

  9        عدد الطالب      :
        

 

 
 

 األحد اليــــــوم
01/0/0100  

 الثالثاء
00/0/0100  

 اخلميس
01/0/0100  

 األحد
01/0/0100  

 الثالثاء
00/0/0100  

 اخلميس
01/0/0100  التــــاريخ 

 املــــــــادة
 

 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    

ةوالعالقات الثقافي وثوالبحــيا للشئـون الدراسات الع  
 

 

  أ.د/ حسام الدين فاروق حسني عبد اهلل      

 

  

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

م9102/9191العام الجامعي –وافدين(الدور األول )دور يونيه  –تخصص طرق تدريس التربية الرياضية  –أولى ماجستير   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ساعات( 3زمن االمتحان   :  )  

ظهرا  0صباحا :  01وقت االمتحان :     

  4  عدد الطالب      :
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 األحد اليــــــوم
01/0/0100  

 الثالثاء
00/0/0100  

 اخلميس
01/0/0100  

 األحد
01/0/0100  

 الثالثاء
00/0/0100  

 اخلميس
01/0/0100  التــــاريخ 

 تطبيقات في  املــــــــادة
 الرياضة المدرسية

دراسة متقدمة لطرق تدريس 
(1التربية الرياضية )  

العلميطرق البحث   
في تدريس التربية الرياضية   

 

مناهج التربية 
(3الرياضية )  

التربية الرياضية 
 المقارنة

 إحصاء متقدم



 

الكلية وكيل    

ةوالعالقات الثقافي وثوالبحــيا للشئـون الدراسات الع  
 

 

  أ.د/ حسام الدين فاروق حسني عبد اهلل      

 

 
 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ساعات( 3زمن االمتحان   :  )  

ظهرا  0صباحا :  01وقت االمتحان :     

  9      عدد الطالب      :
 
 
 
 
 
 

 األحد اليــــــوم
01/0/0100  

 الثالثاء
00/0/0100  

 اخلميس
01/0/0100  

 األحد
01/0/0100  

 الثالثاء
00/0/0100  

 اخلميس
01/0/0100  

 األحد
02/0/0100  التــــاريخ 

 املــــــــادة
 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    

ةوالعالقات الثقافي وثوالبحــيا للشئـون الدراسات الع  
 

 

  أ.د/ حسام الدين فاروق حسني عبد اهلل      

 

  
 
 
 
 
 
 

 


