
 
  جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة الرتبيــــة الرياضيـــــة

 قسم الدراسات العليا  

 

 (املاجستريم  ملرحلة الدراسات العليا )8102م/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 
 م01/10/8102م إىل 88/10/8102( الفرتة من اخلريفالئحة جديدة )دورة  

رمز 

 القسم

 الفصل التخصص

 م30/01/2012 األربعاء م22/01/2012االثنني  م22/01/2012السبت  م24/01/2012اخلميس  م22/01/2012الجالثاء 

  (1.00:  10.00فرتة أوىل   ) (1.00:  10.00فرتة أوىل   ) (1.00:  10.00فرتة أوىل   ) (1.00:  10.00فرتة أوىل   ) (1.00:  10.00فرتة أوىل   )

 عميد الكلية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث رئيص القشم املختص املوظف

 حممد طلعت أبو املعاطي أ.د/ أمحد إبراهيم عزب أ.د/  
 

 ط.د.ح

 (1إحصاء متقدو ) الجالح طرق تدريس الرتبية الرياضية
تطبيقات يف تلنولوديا التعليه يف الرتبية  تطبيقات يف جمال االصابات الرياضية

 قراءات يف اوقات الفراغ    الرياضية

 عله التدريب الرياضي
الرتبية االختبارات واملقاييس يف  األول

قراءات يف اساسيات التدريب  (1الرياضية )
 الرياضي

     قراءات يف تقويه وقياس احلالة التدريبية

   قراءات يف الرتبية الرتوحيية حلقة حبح حول احلديح يف التدريب الرياضي (1إحصاء متقدو ) الجالح

 ص.ت

 االدارة الرياضية 
 األول

االختبارات واملقاييس يف الرتبية 
 (1الرياضية )

األصول العلنية لإلدارة . اإلدارة 
 (1الرياضية )

 تطبيقات يف اإلدارة . اإلدارة الرياضية
    

 (2أصول علنية  لإلدارة ) (1إحصاء متقدو ) الجالح
حلقات حبح يف اإلدارة .اإلدارة 

 الرياضية
قراءات متقدمة يف إصابات 

 االلعاب الفردية

 الرتويح الرياضي
االختبارات واملقاييس يف الرتبية  األول

 (1الرياضية )
 االصول العلنية للرتويح الرياضي

 حلقات حبح يف الرتويح الرياضي
    

 (1إحصاء متقدو ) الجالح
تطبيقات يف جمال اإلصابات 

   قراءات يف الرتبية الرتوحيية الرياضية

اإلصابات الرياضية والتأهيل  ع.ص
 الرياضي

واملقاييس يف الرتبية  االختبارات األول
 (1الرياضية )

 برامج تأهيل االصابات
     اعداد اخصائي اصابات املالعب

   قراءات يف الرتبية الرتوحييةقراءات متقدمة يف اصابات االلعاب  (1إحصاء متقدو ) الجالح
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 اجلناعية

  ع.ق
ألعاب القوي )وثب، رمي، 

  دري(

 األول
الرتبية االختبارات واملقاييس يف 

 (1الرياضية )
قراءات يف تدريب الناشئني يف 

 رياضة التخصص
   قراءات يف مصلالت رياضة التخصص

  الجالح
قراءات يف تدريب الناشئني يف  (1إحصاء متقدو )

 قراءات يف مصلالت رياضة التخصص رياضة التخصص
االختبارات واملقاييس يف الرتبية     تطبيقات يف القياس والتقويه 

 (1الرياضية )

تعليه وتدريب رياضة  اتلنولودي
 قراءات يف اوقات الفراغ  التخصص

  ج.م

، الرياضات اجلناعية )كرة اليد
كرة ، كرة السلة، كرة القدو

  الطائرة(

 األول
االختبارات واملقاييس يف الرتبية 

 (1الرياضية )
الناشئني يف رياضة قراءات يف تدريب 

     التحليل الفين للننافسات يف رياضة التخصص التخصص

 (1إحصاء متقدو ) الجالح
تلنولوديا تعليه وتدريب رياضة 

 التخصص

 حلقة حبح حول احلديح يف التدريب الرياضي
  
  
  
  

  
  
  
  

 قراءات يف أوقات الفراغ والرتويح

 والعالقات العامةقراءات يف االعالو 

قراءات يف إدارة وتننية املوارد البصرية 
 واالدارية

 األول تنس طاولة
االختبارات واملقاييس يف الرتبية 

 (1الرياضية )
قراءات يف تدريب الناشئني يف رياضة 

     التحليل الفين للننافسات يف رياضة التخصص التخصص
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  تنس أرضي
تدريب رياضات الناشئني يف  قراءات يف إسراء شليب

 رياضة التخصص
التحليل الفين للننافسات يف 
 الناشئني يف رياضة التخصص

قراءات يف برامج التدريب الناشئني يف رياضة 
 التخصص

قراءات يف مصلالت رياضة 
   التخصص

تلنولوديا تعليه وتدريب رياضة  (1إحصاء متقدو ) الجالح
 التخصص

     يف التدريبحلقات حبح حول احلديح 

االختبارات واملقاييس يف الرتبية  األول هوكي
 (1الرياضية )

قراءات يف تدريب الناشئني يف رياضة 
 التخصص

     التحليل الفين للننافسات يف رياضة التخصص

 ج.ت.ع

 مجباز
 األول

االختبارات واملقاييس يف الرتبية 
 (1الرياضية )

قراءات يف تدريب الناشئني يف رياضة 
   التحليل الفين للننافسات يف رياضة التخصص التخصص

  
  
 التنرينات والعروض الرياضية   

 (1إحصاء متقدو ) الجالح  مجباز
تلنولوديا تعليه و تدريب رياضة 

 التخصص

تطبيقات يف تلنولوديا التعليه يف الرتبية 
   الرياضية 

  
  
  

 قراءات متقدمة يف علوو احلركة 

  التنرينات والعروض الرياضية
قراءات يف تدريب الناشئني يف رياضة  إميان حافظ

 التخصص
التحليل الفين للننافسات يف رياضة 

 التخصص
قراءات يف مصلالت رياضة  قراءات يف برامج التدريب لرياضة التخصص

   التخصص

 (1إحصاء متقدو ) الجالح
تلنولوديا تعليه و تدريب رياضة 

     قراءات يف إدارة الدورات واألحداخ الرياضية  التخصص

 م.م
منازالت )مبارزة، مالكنة، 
 األولمصارعة، كاراتيه، دودو، 

االختبارات واملقاييس يف الرتبية 
 (1الرياضية )

قراءات يف تدريب الناشئني يف رياضة 
     التحليل الفين للننافسات يف رياضة التخصص  التخصص
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 كنال أدساو، كيم بوكس(

 (1إحصاء متقدو ) الجالح
تلنولوديا تعليه وتدريب رياضة 

 التخصص

قراءات يف إدارة وتننية املوارد البصرية 
 واالدارية 

 قراءات يف الرتبية الرتوحيية
  
  
 قراءات يف اوقات الفراغ   

 حلقة حبح حول احلديح يف التدريب الرياضي 

 سباحة
 األول

واملقاييس يف الرتبية االختبارات 
 (1الرياضية )

قراءات يف تدريب الناشئني يف رياضة 
     التحليل الفين للننافسات يف رياضة التخصص  التخصص

 (1إحصاء متقدو ) الجالح
تلنولوديا تعليه وتدريب رياضة 

     قراءات يف اوقات الفراغ  التخصص

 


