
 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/أهر هللا أحود البساطى0أ

 عميد الكلية 

 

 

 هحود هحود الشحات أ.د/

 

 

   م 8002/8002جدول توزيع الوحاضرات بقسن التدريب الرياضي )هرحلة الدبلوم( للعام الجاهعي 
 

 

                
 المحــــاضرة

 اليــــوم

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 األربعاء
 مدخل التدريب الرياضي

 
 لوجيا التدريب الرياضي فسيو

 

 سيكولوجية التدريب الرياضي
 

 األسس الحركية للتدريب الرياضي
 

 

                
 المحــــاضرة

 اليــــوم

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 الخميس
 أسس انتقاء الناشئين

 
 تطبيقات تخصصية في التدريب الرياضي

 (تنس أرضى)
 التدريب الرياضي باعتباره مهنة

 

 الساعة الثانية عشر ظهراً بعد تبدأ محاضرات الدراسات العليا  -

 

 

 

 

 
 
 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/أهر هللا أحود البساطى0أ

 عميد الكلية 

 

 

 هحود هحود الشحات أ.د/

 

   م 8002/8002جدول توزيع الوحاضرات بقسن التدريب الرياضي )الورحلة األولى هاجستير( للعام الجاهعي 
 

                      

 المحــــاضرة

 اليــــوم

 ومكان التدريسالتوقيت 

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 األحد
 (2فسيولوجيا التدريب الرياضي )

 

 (1دراسة متقدمة  في التدريب الرياضي )

 

 طرق البحث العلمي في التدريب الرياضي

 

 

                          

 المحــــاضرة

 اليــــوم

 التوقيت ومكان التدريس

 

 ومكان التدريسالتوقيت 

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 الثالثاء
 إحصاء متقدم 

 

 لتدريب الناشئين األسس العلمية

 

 تطبيقات تخصصية 
 

 جودو -    سباحة               -

 جمباز -إسكواش               -

 

 الساعة الثانية عشر ظهراً بعد تبدأ محاضرات الدراسات العليا  -

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/أهر هللا أحود البساطى0أ

 عميد الكلية 

 

 

 هحود هحود الشحات أ.د/

 

بقسن التدريب الرياضي )الورحلة الثانية هاجستير( للعام الجاهعي  جدول توزيع الوحاضرات

   م 8002/8002
 
 

              
 المحــــاضرة

 اليــــوم

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 األحد
 اإلعداد البدني

 
 (1سيكولوجية التدريب والمنافسات )

 
 (2وية )الميكانيكا الحي
 

 

                
 المحــــاضرة

 اليــــوم

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 الثالثاء
 (1حلقة بحث في التدريب الرياضي )

 
 االختبارات والمقاييس في التدريب الرياضي

 
 

 شر ظهراً الساعة الثانية عبعد تبدأ محاضرات الدراسات العليا  -

 

 

 

 

 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/أهر هللا أحود البساطى0أ

 عميد الكلية 

 

 

 هحود هحود الشحات أ.د/

 

   م 8002/8002جدول توزيع الوحاضرات بقسن التدريب الرياضي )الورحلة األولى دكتوراه( للعام الجاهعي 
 
 

                
 المحــــاضرة

 اليــــوم

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 السبت
 ليالحاسب اآل

 )نظريات وتطبيقات(
 

 القياسات الفسيولوجية
 

 (3فسيولوجيا اتدريب الرياضي )
 

 فلسفة التربية الرياضية
 

 

               
 لمحــــاضرةا

 اليــــوم

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 األثنين
 إحصاء متقدم 

 
 (2الرياضي )دراسة متقدمة في التدريب  

 
 ة المستويات العليامشكالت رياض

 

 الساعة الثانية عشر ظهراً بعد تبدأ محاضرات الدراسات العليا  -

 

 
 



 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 د/أهر هللا أحود البساطى0أ

 عميد الكلية 

 

 

 هحود هحود الشحات أ.د/

 

دكتوراه( للعام الجاهعي  ثانيةجدول توزيع الوحاضرات بقسن التدريب الرياضي )الورحلة ال

    م 8002/8002

 

               

 المحــــاضرة

 اليــــوم

 ن التدريسالتوقيت ومكا

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 الســـــبت
 حلقة بحث

 (2في التدريب الرياضي )

 

 تخطيط برامج التدريب الرياضي

 

 األسس العلمية لتدريب الناشئين

 

 التقويم في التدريب الرياضي

 

 

               

 المحــــاضرة

 اليــــوم

 وقيت ومكان التدريسالت

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 التوقيت ومكان التدريس

 

 األثنين
 (2سيكولوجية التدريب والمنافسات )

 

 تطبيقات تخصصية في التدريب الرياضي

 سباحة كرة قدم

  إسكواش

 الساعة الثانية عشر ظهراً بعد تبدأ محاضرات الدراسات العليا  -


