
 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

0  

 جدول توزيع احملاضراث بقسن التدريب الرياضي )هرحلت الدبلوم( 
     م0000/0002للعام اجلاهعي 
 
 

 احملــــاضرة                
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 احملــــاضرة                
 اليــــوم

 األربعــاء
 

 
 

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن التدريب الرياضي )املرحلت األوىل هاجستري( 
    م0000/0002للعام اجلاهعي 
 

 احملــــاضرة                      
 اليــــوم

 األحد

 

 احملــــاضرة                     
 اليــــوم

 الجالثاء



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن التدريب الرياضي )املرحلت الثانيت هاجستري( 
    م0000/0002للعام اجلاهعي 
 
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 األحد
 

 احملــــاضرة                
 اليــــوم

  الجالثاء
 
 
 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن التدريب الرياضي )املرحلت األوىل دكتوراه( 
    م0000/0200للعام اجلاهعي 

 

 

 احملــــاضرة                
 اليــــوم

 السبت

 

 حملــــاضرةا               
 اليــــوم

 األثنني

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 دكتوراه(  ثانيتجدول توزيع احملاضراث بقسن التدريب الرياضي )املرحلت ال
       م0000/0002للعام اجلاهعي 
 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

  األثنني

 
 
 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 ختصص الرياضت املدرسيت( –ياضيت )هرحلت الدبلوم جدول توزيع احملاضراث بقسن املناىج وطرق تدريس الرتبيت الر
    م 0000/0002للعام اجلاهعي  

 

 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 احملــــاضرة                
 اليــــوم

 األربعــاء

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن املناىج وطرق تدريس الرتبيت الرياضيت )ختصص طرق تدريس الرتبيت الرياضيت( 
     م0000/0002)املرحلت األوىل هاجستري( للعام اجلاهعي 

 
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 األحد
 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 الجالثاء

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن املناىج وطرق تدريس الرتبيت الرياضيت )ختصص طرق تدريس الرتبيت الرياضيت(
    م0000/0002للعام اجلاهعي )املرحلت الثانيت هاجستري( 

 
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 األحد
 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

  الجالثاء

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن املناىج وطرق تدريس الرتبيت الرياضيت )ختصص هناىج الرتبيت الرياضيت(
 م 0000/2000للعام اجلاهعي )املرحلت األوىل هاجستري( 

 

 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 األثنني
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 األربعاء

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن املناىج وطرق تدريس الرتبيت الرياضيت )ختصص هناىج الرتبيت الرياضيت(
  م 0000/0002للعام اجلاهعي )املرحلت الثانيت هاجستري( 

 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 األثنني
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

  األربعاء
 
 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

  جدول توزيع احملاضراث بقسن املناىج وطرق تدريس الرتبيت الرياضيت )املرحلت األوىل دكتوراه(
     م 0000/0002عام اجلاهعي لل)ختصص طرق تدريس الرتبيت الرياضيت( 

 
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 األثنني

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 زيع احملاضراث بقسن املناىج وطرق تدريس الرتبيت الرياضيت )املرحلت الثانيت دكتوراه( جدول تو
    م0000/0002)ختصص طرق تدريس الرتبيت الرياضيت( للعام اجلاهعي 

 

 

 احملــــاضرة             
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 ضرةاحملــــا             
 اليــــوم

 األثنني

 
 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

  جدول توزيع احملاضراث بقسن املناىج وطرق تدريس الرتبيت الرياضيت )املرحلت األوىل دكتوراه(
     م 0000/0002( للعام اجلاهعي هناىج الرتبيت الرياضيت)ختصص 

 
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 الســـــبت

 

 احملــــاضرة            
 اليــــوم

 األثنني

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

  دكتوراه( الرتبيت الرياضيت )املرحلت الثانيوجدول توزيع احملاضراث بقسن املناىج وطرق تدريس 
     م 0000/0002( للعام اجلاهعي هناىج الرتبيت الرياضيت)ختصص 

 
 

 احملــــاضرة                
 اليــــوم

    الســـــبت
 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

     األثنني

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن علوم احلركت الرياضيت )املرحلت األوىل هاجستري(
    م0000/0002للعام اجلاهعي  

 
 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 األحد
 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 الجالثاء

 
 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن علوم احلركت الرياضيت )املرحلت الثانيت هاجستري( 
     م0000/0002للعام اجلاهعي  

 
 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 األحد
 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

  الجالثاء
 

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

  جدول توزيع احملاضراث بقسن علوم احلركت الرياضيت )املرحلت األوىل دكتوراه(
    م0000/0002للعام اجلاهعي 
 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 الســـــبت

 

 احملــــاضرة                  
 اليــــوم

 األثنني

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

  جدول توزيع احملاضراث بقسن علن النفس الرياضي )املرحلت األوىل هاجستري(
   م 0000/0002للعام اجلاهعي 

 

 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 األحد
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 الجالثاء

 

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن علن النفس الرياضي )املرحلت الثانيت هاجستري( 
    م0000/0002للعام اجلاهعي 
 

 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 األحد
 

 رةاحملــــاض               
 اليــــوم

  الجالثاء

 
 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن علن النفس الرياضي )املرحلت األوىل دكتوراه(
    م 0000/0002للعام اجلاهعي  

 

 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 ــبتالســـ

 

 ــاضرةاحملــ              
 اليــــوم

 األثنني

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن علن النفس الرياضي )املرحلت الثانيت دكتوراه(
    م 0022/0000للعام اجلاهعي  

 
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 الســـــبت

 

 ــــاضرةاحمل              
 اليــــوم

 األثنني
 

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 الرياضي )هرحلت الدبلوم(  وي جدول توزيع احملاضراث بقسن الرت
    م0000/0002للعام اجلاهعي 
 
 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 األربعــاء

 
 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 (ي )املرحلت األوىل هاجستريجدول توزيع احملاضراث بقسن الرتوي  الرياض
     م0000/0002للعام اجلاهعي  

 
 

 احملــــاضرة                
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 احملــــاضرة             
 اليــــوم

 اخلمــيس

 
 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن الرتوي  الرياضي )املرحلت الثانيت هاجستري( 
     م0000/0002للعام اجلاهعي 

 

 

 احملــــاضرة                
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

  األربعـــاء
 

 

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 )املرحلت األوىل دكتوراه(  الرتوي  الرياضيجدول توزيع احملاضراث بقسن 
   م0000/0002للعام اجلاهعي 
 

 احملــــاضرة                
 اليــــوم

 ـبتالســــ

 

 ضرةاحملــــا                
 اليــــوم

 اخلمــيس

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 اضراث بقسن الرتوي  الرياضي )املرحلت الثانيت دكتوراه( جدول توزيع احمل
     م0000/0002للعام اجلاهعي 
 
 

 احملــــاضرة             
 اليــــوم

 الســـــبت

 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 األربعـــاء

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 صحت الرياضيت )هرحلت الدبلوم( جدول توزيع احملاضراث بقسن علوم ال
    م 0000/0002للعام اجلاهعي 
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 احملــــاضرة            
 اليــــوم

 األربعـــاء
 

 

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن علوم الصحت الرياضيت )املرحلت األوىل هاجستري(
    م 0000/0002للعام اجلاهعي  

 
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 الســـــبت

 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 اخلمــيس

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن علوم الصحت الرياضيت )املرحلت الثانيت هاجستري( 
   م0000/0002للعام اجلاهعي 

 

 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

  األربعـــاء
 

 

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن علوم الصحت الرياضيت )املرحلت األوىل دكتوراه(
    م0000/0002للعام اجلاهعي  

 

 احملــــاضرة               
 ليــــوما

 الســـــبت

 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 اخلمــيس

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن علوم الصحت الرياضيت )املرحلت الثانيت دكتوراه( 
    م 0000/0002للعام اجلاهعي 

 

 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 ــاضرةاحملــ              
 اليــــوم

 األربعـــاء
 

 

 
 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 ختصص إدارة املؤسساث الرياضيت( –إلدارة الرياضيت )هرحلت الدبلوم جدول توزيع احملاضراث بقسن ا
    م0000/0002للعام اجلاهعي  

 

 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 احملــــاضرة             
 اليــــوم

 
 األربعـــاء

 
 

 

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 ستري(جدول توزيع احملاضراث بقسن اإلدارة الرياضيت )املرحلت األوىل هاج
 م0000/0002للعام اجلاهعي  

 

 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 اخلمــيس
 

 
 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 هاجستري(  لثانيتجدول توزيع احملاضراث بقسن اإلدارة الرياضيت )املرحلت ا
    م0000/0002للعام اجلاهعي 

 

 

 احملــــاضرة               
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 ـــاضرةاحملـ              
 اليــــوم

  األربعـــاء
 
 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 ة الرياضيت )املرحلت األوىل دكتوراه(جدول توزيع احملاضراث بقسن اإلدار
     م0000/0002للعام اجلاهعي  

 

 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 الســـــبت

 

 احملــــاضرة              
 اليــــوم

 اخلمــيس

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/حسام الدين فاروق حسني0أ

 عميد الكلية 

 

 

 أمحد عبد العظين عبد اهلل أ.د/

 

 جدول توزيع احملاضراث بقسن اإلدارة الرياضيت )املرحلت الثانيت دكتوراه( 
    م 0000/0020للعام اجلاهعي 

 

 

 احملــــاضرة                
 اليــــوم

 الســـــبت
 

 احملــــاضرة                
 اليــــوم

  األربعـــاء
 


