
 

كاخر 52/30/5352هام جدا: ترسل إجابات امتحانات المواد المدرسة عن بعد الى العنوان االلكتروني ألستاذ المادة قبل 

 5352  مارس10مارس الى غاية  30كما ان نص االمتحان سينشر في مواقع األساتذة من   ، اجل

  

 قسم التدريب الرياضي

 رياضي نخبوي ماستر: تدريب ثانيةالسنة ال

 0202/0202 الدورة العادية: ثالثرنامج امتحانات السداسي الب

                                                              

 

 30/30/5352التاريخ :                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

         رئيس القسم:                                                                                                     

 

 

 

 األحد الرياضي ومنهجية التدريب  اتنظري

02/20/0202 

 القيادة الرياضية

 

 االثنين

00/20/0202 

 

 الثالثاء الطب الرياضي

00/20/0202 



 

كاخر 52/30/5352هام جدا: ترسل إجابات امتحانات المواد المدرسة عن بعد الى العنوان االلكتروني ألستاذ المادة قبل 

 5352  مارس10مارس الى غاية  30كما ان نص االمتحان سينشر في مواقع األساتذة من   ، اجل

  

 قسم التدريب الرياضي 

 -رياضي تدريب  -  السنة الثانية

 0202/0202: الثالث الدورة العاديةبرنامج امتحانات السداسي 

30/30/5352التاريخ :  

 
 رئيس القسم:                                                                                  

 

  

 كرة اليد
 األحد

02/20/0202 

  الميكانيك الحيوية
 االثنين

00/20/0202 

 اإلحصاء الوصفي
 الثالثاء

00/20/0202 

 جيدو ثقافة بدنية
 األربعاء

02/20/0202 

 نظريات تربوية 
 الخميس

02/20/0202 

 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 
 السبت 

02/20/0202 



 

كاخر 52/30/5352هام جدا: ترسل إجابات امتحانات المواد المدرسة عن بعد الى العنوان االلكتروني ألستاذ المادة قبل 

 5352  مارس10مارس الى غاية  30كما ان نص االمتحان سينشر في مواقع األساتذة من   ، اجل

  

 قسم التدريب الرياضي 

 -تنافسيرياضي تدريب  -  السنة الثالثة

 0202/0202: الدورة العادية الخامسبرنامج امتحانات السداسي 

30/30/5352التاريخ :  

 
 رئيس القسم:                                                                                  

 

 

 تخصص رياضة جماعية
 األحد

02/20/0202 

  التوجيه واالنتقاء الرياضي
 االثنين

00/20/0202 

 بطاريات االختبارات الرياضية
 الثالثاء

00/20/0202 

 مناهج التربية والتدريب المقارن

 
  علم الحركة

 األربعاء

02/20/0202 

تخصص رياضة فردية 
 الخميس

02/20/0202 

مذكرةمشروع  
 السبت 

02/20/0202 



 

كاخر 52/30/5352هام جدا: ترسل إجابات امتحانات المواد المدرسة عن بعد الى العنوان االلكتروني ألستاذ المادة قبل 

 5352  مارس10مارس الى غاية  30كما ان نص االمتحان سينشر في مواقع األساتذة من   ، اجل

  

 

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي

 0202/0202: الثالث الدورة العاديةبرنامج امتحانات السداسي 

30/30/5352التاريخ :

  

 األحد

02/20/0202 

 االثنين

00/20/0202 

 الثالثاء

00/20/0202 



 

كاخر 52/30/5352هام جدا: ترسل إجابات امتحانات المواد المدرسة عن بعد الى العنوان االلكتروني ألستاذ المادة قبل 

 5352  مارس10مارس الى غاية  30كما ان نص االمتحان سينشر في مواقع األساتذة من   ، اجل

  

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي

0202/0202: الخامس الدورة العاديةبرنامج امتحانات السداسي   

 

 

                                                                        

30/30/5352التاريخ :  

 

رئيس القسم:                                                                                       

 

 

 

 

 االحد

02/20/0202 

 االثنين 

00/20/0202 

 الثالثاء

00/20/0202 

 االربعاء

02/20/0202 

 الخميس

02/20/0202 

 السبت

27/20/0202 



 

كاخر 52/30/5352هام جدا: ترسل إجابات امتحانات المواد المدرسة عن بعد الى العنوان االلكتروني ألستاذ المادة قبل 

 5352  مارس10مارس الى غاية  30كما ان نص االمتحان سينشر في مواقع األساتذة من   ، اجل

  

 والرياضي التربويقسم النشاط البدني 

 0202/0202: الثالث الدورة العاديةبرنامج امتحانات السداسي 

 

 

                                                                   البدني والعولمة النشاط – علم النفس النمو–المواد المدرسة عن بعد :علم االجتماع الرياضي 

  30/30/5352التاريخ :      

  

رئيس القسم:                                                                                                       

 االحد

02/20/0202 

 االثنين

00/20/0202 

 الثالثاء

00/20/0202 

 االربعاء

02/20/0202 

 الخميس

02/20/0202 

 السبت

02/20/0202 



 

كاخر 52/30/5352هام جدا: ترسل إجابات امتحانات المواد المدرسة عن بعد الى العنوان االلكتروني ألستاذ المادة قبل 

 5352  مارس10مارس الى غاية  30كما ان نص االمتحان سينشر في مواقع األساتذة من   ، اجل

  

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي

 0202/0202: االول الدورة العاديةبرنامج امتحانات السداسي 

 

 االنجليزية -االعالم واالتصال تقنيات –تشريع مدرسي  –المواد المدرسة عن بعد: اعالم الي 

                                                                                   30/30/5352التاريخ :

 

  

 االحد

02/20/0202 

 االثنين 

02/20/0202 

 الثالثاء

02/20/0202 

 األربعاء 

02/20/0202 

 الخميس 

22/22/0202 

 السبت 

20/22/0202 



 

كاخر 52/30/5352هام جدا: ترسل إجابات امتحانات المواد المدرسة عن بعد الى العنوان االلكتروني ألستاذ المادة قبل 

 5352  مارس10مارس الى غاية  30كما ان نص االمتحان سينشر في مواقع األساتذة من   ، اجل

  

 

 

 التدريب الرياضي قسم 

 0202/0202: االول الدورة العاديةبرنامج امتحانات السداسي 

اعالم الي  –انجليزية -الرياضي  التنظيمي علم االجتماع–: اإلصابات واالسعافات األولية المواد المدرسة عن بعد

30/30/5352التاريخ :

 االحد

02/20/0202 

 االثنين

02/20/0202 

 الثالثاء

02/20/0202 

 األربعاء

02/20/0202 

 الخميس

22/22/0202 

 السبت

 20/22/0202 



 

كاخر 52/30/5352هام جدا: ترسل إجابات امتحانات المواد المدرسة عن بعد الى العنوان االلكتروني ألستاذ المادة قبل 

 5352  مارس10مارس الى غاية  30كما ان نص االمتحان سينشر في مواقع األساتذة من   ، اجل

  

 الجذع المشتركقسم 

 0202/0202: االول الدورة العاديةبرنامج امتحانات السداسي 

 20:03الى25:03

 االحد

02/20/0202 
 

 االثنين

02/20/0202 
 

 الثالثاء

02/20/0202 
 

 األربعاء

02/20/0202  

 الخميس

22/22/0202 
 

 السبت

20/22/0202 
 

 : المواد المدرسة عن بعد

 علوم التربية –كيمياء حيوية -مدخل لتدريب الرياضي-مدخل النشاط البدني الرياضي التربوي–اإلنجليزية 

 30/30/5352التاريخ :                                                                                                       

 

  رئيس القسم:                                                                                                           


