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 خـوم والتاريـالي

 يــــالفرقــــة األول

 ) الئحة جديدة (

 الفرقـــة الثانيـــة

 ) الئحة جديدة (

 الثالثـــــــةالفرقـــة 

 ) الئحة جديدة (

 الفرقـــة الرابعــــــة

 ) الئحة جديدة (

 بنات بنني بنات بنني بنات بنني بنات بنني

 اخلميــــــس

12  /12 /2019 

 (2مجبـــاز    ) مالكمــــــة كــــرة القــــدم

مسابقات ميدان 

 ومضمار

(3) 

تطبيقات يف 

 طرق التدريس

واإليقاع التعبري 

 احلركي

التدريب 

 (2امليداني )

التأهيل البدني 

 واالصابات

 تنس طاولة كرة السلة مصارعــــة ( 1سباحـــــة ) 

 السبـــــــــــــت

14  /12 /2019 

 مالكمــــــة

 (1مترينـــات )

مسابقات ميدان 

 ومضمار

(3) 

 القوام والتدليك (3مجبـــــاز  ) ( 3سباحـــــة   ) 

 االختيار االول

 (1) متقدم 

 االختيار االول

 (1) متقدم 

 القوام والتدليك كرة السلة كرة السرعة مصارعــــة

الرتويح وأنشطة 

اخلالء والرتبية 

 الكشفية

 االختيار الثاني

 (2) متقدم 

 ) مجباز (

 االختيار الثاني

 (2) متقدم 

 ) سباحة (

 االحــــــــد

15  /12 /2019 

مسابقات ميدان 

 ومضمار

(1) 

 (2مجبـــاز  ) تنس طاولة ( 1سباحـــــة ) 

 عروض رياضية

تطبيقات يف 

 طرق التدريس

التأهيل البدني 

 واالصابات

التدريب 

 كاراتيـــه أثقــــال كــــرة القــــدم (2امليداني )

 االثنيـــــــن

16  /12 /2019 

 (1مترينـــات )

مسابقات ميدان 

 (1ومضمار) 

الرتويح وأنشطة  تايكونــــدو كاراتيـــه

اخلالء والرتبية 

 الكشفية

 (3مجبـــــاز )

 االختيار الثاني

 (2) متقدم 

 ) سباحة (

 االختيار الثاني

 (2) متقدم 

 ) مجباز (

 كرة السرعة ( 3سباحـــــة    ) 

                   علــي أن  تبــدأ االمتحانــــات ابتــــداء مـــن الساعـــــة التاسعة والنصف صباحـــًا وعلـــي مـــدار الــيوم .     •
 م 2020-2019الشخصية أو الكارنية للعام اجلامعي إثباتيسمح للطالب بدخول االمتحان بدون  ال    •
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 اليوم والتاريخ

الفرقة 

 االولي 

)الئحة 

 قدمية(

 الفرقــــة الثانيـــة  

 ) الئحة قدمية (  

 الفرقــــة الرابعـــــــة        ) الئحة قدمية ( الثالثــــــة        ) الئحة قدمية (الفرقــــة 

 شعبة إدارة شعبة تدريب شعبة تدريس شعبة إدارة شعبة تدريب شعبة تدريس

 بنات بنني بنني بنني بنني بنني بنني بنني / / / /

 اخلميــــــس

12  /12 /2019 

 مــبادئ اجلمباز  ---- ----

ط. س  مسابقات 

 امليدان واملضمار

تطبيقات  ــــــــــــ

 (1تروحيية )

 تدريب ميداني

(1) 

 تدريب ميداني

(2) 

تدريب 

 ميداني

(1) 

تدريب 

 ميداني

(1) 

 السبـــــــــــــت

14  /12 /2019 

---- ---- 

مبادئ االلعاب 

 (2اجلماعية)
ط.ت 

العاب 

 مجاعية

 طائـــرة

 ـــــــــــــــ
تنظيم 

االنشطة 

 الرياضية

 التدليك الرياضي ــــــــــــ

حتكيم 

رياضة 

 ختصصية

(1) 

حتكيم 

رياضة 

 (1)ختصصية

 سلـــــة

 طائـــرة سلــــة

 قـــــــدم

 يــــــــد

 االحــــــــد

15  /12 /2019 

 ــــــــــــ ---- ----

 ط. س

 التمرينات

 ــــــــــــ االعداد البدني

االصابات 

 واالسعافات

 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ

 االثنيـــــــن

16  /12 /2019 

تدريب رياضة  طرق تدريس املنازالت (2مبادئ املنازالت ) ---- ----

 ط .س  ــــــــــ (1التخصص )

 الرياضات املائية

 تدريـــب رياضــــة

 (3التخصـــص ) 

 ــــــــــــ

 مصارعة مالكمة مصارعة مالكمة

                   علــي أن  تبــدأ االمتحانــــات ابتــــداء مـــن الساعـــــة التاسعة والنصف صباحـــًا وعلـــي مـــدار الــيوم .     •
 2020-2019الشخصية أو الكارنية للعام اجلامعي إثباتيسمح للطالب بدخول االمتحان بدون  ال    •
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 اليوم والتاريخ

 الفرقـــــة الرابعــــة الفرقـــــة الثالثــــة الفرقـــــة الثانيـــــة الفرقـــــة االولــي

 بنات بنني بنات بنني بنات بنني بنات بنني

 االربعــــــــــــــاء

25 /12 /2019 

مدخل يف التدريب 

 الرياضي

مدخل يف الرتويح 

 الرياضي

مسابقات ميدان 

 (3ومضمار)

علم االجتماع  كاراتيـــــه

 الرياضي

امليكانيكا 

 احليوية

تدريب ميداني 

(2) 

تدريب ميداني 

(2) 

 (2از)ـــمجب كرة السلة كرة القدم (1ة )ـــسباح

 اخلمـــيــــــس

26 /12 /2019 

مدخل وتاريخ الرتبية 

 الرياضية

مدخل وتاريخ الرتبية 

 الرياضية

 (2مجبـــاز)

 كرة سرعــة

امليكانيكا 

 احليوية

االجتماع علم 

 الرياضي

 االختيار الثاني

)  2متقدم 

 سباحة (

التأهيل البدني 

 واالصابات

 مصارعة

مسابقات ميدان 

 (1ومضمار)

 تايكوندو

 السبـــــــــــــت

28  /12 /2019 

مدخل يف الرتويح 

 الرياضي

مدخل يف التدريب 

 الرياضي

مناهج الرتبية 

 الرياضية
مسابقات ميدان 

 (3ومضمار)

 القوام والتدليك (3مجبـــاز )

 االختيار الثاني

)  2متقدم 

 مجباز(

 االختيار االول

 1متقدم 

 كرة سرعة (1سباحـــــة ) كرة القدم

 االحــــــــد

29  /12 /2019 

مدخل علم النفس 

 الرياضي

 (1مترينات )

 الرتبية احلركية أثقال

 عروض رياضية

الرتويح وأنشطة 

 اخلالء

التأهيل البدني 

 واالصابات

 ــــــــ ـــــــــ

 (3سباحــــة ) كاراتيـــــه

 االثنيـــــــن

30  /12 /2019 

 مالكمــــة

مدخل علم النفس 

 الرياضي

 االعداد البدني

مناهج الرتبية 

الرتويح وأنشطة  الرياضية

 اخلالء

التعبري وااليقاع 

 احلركي

 االختيار االول

 1متقدم 

 االختيار الثاني

)  2متقدم 

 سباحة (
مسابقات امليدان 

 (1واملضمار)

 كرة السلة تنس طاولة

 الثالثـــــــــاء

31  /12 /2019  

 (1مترينات )

 تنس طاولة كيةالرتبية احلر مالكمــــــة

 ــــــــ ـــــــــ (3مجبـــاز ) القوام والتدليك

 االختيار الثاني

)  2متقدم 

 مجباز(
 االعداد البدني (3سباحـــة ) مصارعة

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-  
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 اليـــوم والتاريـــخ

 الفرقـــة األولـــي

 ) الئحة جديدة (

 الفرقـــة الثانيـــة

 ) الئحة جديدة (

 الفرقـــة الثالـــــثة

 ) الئحة جديدة (

 الرابعــــةالفرقـــة 

 ) الئحة جديدة (

 بنات بنني بنات بنني بنات بنني بنات بنني

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ مناهج الرتبية الرياضية مدخل وتاريخ الرتبية الرياضية 4/1/2020السبــــــت   

 التأهيل البدني واالصابات الرياضية الرياضيعلم االجتماع  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 5/1/2020االحـــــــد    

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ (2مجبـــاز) كرة القـــــدم 6/1/2020االثنيـــــــن   

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ (3مسابقات امليدان واملضمار ) مدخل يف التدريب الرياضي 1/2020/ 8االربعـــاء    

 (3مجبــــاز ) ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 9/1/2020اخلميــس    

 (2االختيار الثاني ) متقدم 

 اجلمباز -الرياضات املائية 

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ الرتبية احلركية مدخل علم النفس الرياضي 11/1/2020السبــــــت  
 (1االختيار االول ) متقدم  امليكانيكا احليوية ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 12/1/2020االحـــــــد   

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ تايكونـــدو أثقـــال (1سباحـــة ) 1/2020/ 13االثنيـــــــن

 رياضيةعروض  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 14/1/2020الثالثــــــاء

التعبري وااليقاع 

 احلركي

 ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ االعداد البدني (1مترينات ) 15/1/2020االربعـــاء 
 ـــــــــــــــ الرتويح وأنشطة اخلالء والرتبية الكشفية ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 16/1/2020اخلميــس 

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ كاراتيه مدخل يف الرتويح الرياضي 18/1/2020السبــــــت 

 20/1/2020االثنيـــــــن

 مسابقات امليدان واملضمار

(1) 

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ (3سباحـــــة )

 ـــــــــــــــ والتدليك الرياضيالقوام  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 1/2020/ 21الثالثـــاء

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ (1رياضات مضرب ) مصارعة 22/1/2020االربعـــاء 

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ كرة السلة  مالكمــة 2020/ 23/1اخلميـــــس 
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 والتاريـــخاليـــوم 

 الفرقـــة األولـــي

 ) الئحة قدمية (

 الفرقـــة الثانيـــة

 ) الئحة قدمية (

 الفرقـــة الرابعــــة) الئحة قدمية ( الفرقـــة الثالثــــــة) الئحة قدمية (

 شعبة إدارة شعبة تدريب شعبة تدريس شعبة إدارة شعبة تدريب شعبة تدريس

 بنات بنني بنني بنني بنني بنني بنني بنات بنني بنات بنني

مدخل االختبارات  ـــــــــــــــ 4/1/2020السبــــــت   

 واملقاييس

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 الرتبويــــــة للرتبيـــــة الرياضيةاألسس  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 5/1/2020االحـــــــد    

التوجيه واإلرشاد 

 النفسي

 التغذيــــــة الرياضيــــــــــة

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ مبادئ اجلمباز ـــــــــــــــ 1/2020/ 6االثنيـــن    
 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ احلاسب االلـــــــي ـــــــــــــــ 1/2020/ 8االربعـــاء    

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 9/1/2020اخلميــس    

 طرق تريس

 (2الرتبية الرياضية)

علم التدريب 

 (1الرياضي)

سيكولوجية القيادة 

 الرياضية

 الرتبية احلركية

علم التدريب 

 (2الرياضي)

 التسويق الرياضي

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ علم وظائف األعضاء ـــــــــــــــ 11/1/2020السبــــــت 

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 12/1/2020االحـــــــد 

 طرق تدريس

مسابقات امليدان 

 واملضمار

سيكولوجية 

 التدريب

 علم الصحة الرياضية

اإلصابات 

 واإلسعافات االولية

فسيولوجيا الرياضة 

(2) 

 سيكولوجية اجلماعات

 الرياضية

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ مبادئ علم احلركة ـــــــــــــــ 13/1/2020االثنيـــــــن

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 14/1/2020الثالثــــــاء

 طرق تدريس

 االلعاب اجلماعية 

 األسس العلمية لإلدارة  اإلعداد البدني

ط. س رياضات 

 مائية

 التدليك الرياضي

 سيكولوجية الشخصية

 الرياضية

 ـــــــــــــــ 15/1/2020االربعـــاء 
مبادئ 

 املنازالت

(2) 

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ

 طرق تدريس ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 16/1/2020اخلميــس 

 التمرينات 

القياس البدني 

 واحلركي

 اقتصاديات التعليم (1تطبيقات تروحيية )

تدريب رياضة 

 (3ختصص)

االعالم والعالقات 

 العامة

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ (2مبادئ العاب مجاعية) ـــــــــــــــ 18/1/2020السبــــــت 

تنظيم األنشطة  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  20/1/2020االثنيـــــــن

 الرياضية

نظم ومشكالت 

 التعليم

 ـــــــــــــــ

حتكيم رياضة 

 (1ختصصية)

 اللغــــــــــــة االجنليزيــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــة االجنليزيــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 1/2020/ 21الثالثـــاء

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 23/1/2020اخلميــس 

 طرق تدريس

 املنازالت

تدريب رياضة 

 (1ختصص )

 ـــــــــــــــ الرتبية الرتوحيية

- 

 



 

Portal PE. 

 الفرقــــة اســــــــــــــم املــــــــــــــــادة  اليوم والتاريخ

 االحــــد

5/1/2020 

 الرابعة الرياضيـــــةالتنظيــــم واإلدارة فــــي الرتبيــــة 

 نــاالثني

11/1/2020 

 االولــي وظائـــف االعضـــاء


