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 كمية الرتبية الزياضية لمبٍات                                                                                     أواٌة جممط الكمية   

 

 جدوه أعىاه
 (   911) جممط الكمية اجلمضة 

 ً 8139/ 1 /  03املوافق  املٍعقدة يوً األحد 

 

 

          

       جدوه أعىاه جممط الكمية

 م 8302/   9 /  03   لوىافك  الوٌعمدج يىم األحد

 ** أواًل : املصادقات :ــ

                       

 م 8302  / 2/  82  ترازيخ  هحضس الجلعح العاتمح تالرفىيض  **

   المـــــــــساز :ــــ ** 

 انًىافمـــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 ** ثبَيب : انجهسخ انطبرئخ :ـ

   ** المـــــــــساز :ــــ 

 انًىافمــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 يىضىػبد انجهسخ انذبنيخ  ثبنثبً :ـــ   **

  

  

  

 ( : 1انًىضىع )   **

الوركسج الوعسوضح هي لعن الدزاظاخ العليا والثحىز تالكليح والورضوٌح هىافمح هجلط          

م وهىافمح لجٌح الدزاظاخ العليا والثحىز ترازيخ 8302/ 2/  08لعن األلعاب تالكليح ترازيخ 

لٌيل دزجح الواجعريس   ـ سبرح ػجد انظبهر شذبتخ م علً ذعجيل الدازظح / 8302/  9/  03 

التدريبات املزكبة لتطويز اجلاٌب البدٌي  )) فــً هىضىع  في الرستيح السياضيح 
 وذركىى لجٌح اإلشساف هي األظاذرج :ــ ((  واملّارى لالعب االرتكاس فى كزة الضمة

 **  ** ووضوعات قضي الدراصات العميا والبحوث

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  

  

 ** المـــــــــساز :ــــ

-------------------------------------------------------------------------- 

 ( : 2انًىضىع )   **

الوركسج الوعسوضح هي لعن الدزاظاخ العليا والثحىز تالكليح والورضوٌح هىافمح                    

وهىافمح لجٌح م 8302/ 9/  5تالكليح ترازيخ  هجلط لعن الوٌاهج وطسق الردزيط والردزية 

ديُب اثراهيى يذًد  م علً ذعجيل الدازظح / 8302/ 9/  03  الدزاظاخ العليا والثحىز ترازيخ

تأثري الدوخ اجلشئى  ))فــً هىضىع  لٌيل دزجح الواجعريس في الرستيح السياضيح   ـ ػهى
بني تمىيذات وتالسوة داوُ واألصوياء عمى تعمي بعض وّارات الكزة الطائزة 

 وذركىى لجٌح اإلشساف هي األظاذرج :ــ ((  بية الزياضيةبدرظ الرت

  

 

 ** المـــــــــساز :ــــ

___________________________________________________ 

 ( : 3انًىضىع )   ** 

       

  ــ أ.د. راثذخ يذًد نطفي 1

أستبذ كرح انسهخ انًتفرؽ ووكيم انكهيخ نشئىٌ     

نًجتًغ وتًُيخ انجيئخ ) سبثمب( ثكهيخ انترثيخ خديخ ا

 0انريبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انسلبزيك 

 َجالء أدًد رضىاٌ 0د0و0ــ أ2
أستبذ يسبػد ثمسى األنؼبة ـ ثكهيخ انترثيخ     

 0  انريبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انسلبزيك

 ــ أ.د. تهبَى ػجد انؼسيس اثراهيى1

أستبذ طرق انتدريس انًتفرؽ ثمسى انًُبهج        

وطرق انتدريس وانتدريت ثكهيخ انترثيخ انريبضيخ 

 0نهجُبد ـ جبيؼخ انسلبزيك 

 هُد يذًد أدًد فردبٌ 0د0ــ أ2

  

  

 يذًد فؤادجيهبٌ  0د0ـ أ 3

أستبذ طرق انتدريس انًتفرؽ ثمسى يبنًُبهج     

وطرق انتدريس وانتدريت ثكهيخ انترثيخ انريبضيخ 

 0نهجُبد ـ جبيؼخ انسلبزيك 

أستبذ انكرح انطبئرح ثمسى األنؼبة ثكهيخ انترثيخ 

  0انريبضيخ ثُبد ـ جبيؼخ انسلبزيك 



الوركسج الوعسوضح هي لعن الدزاظاخ العليا والثحىز تالكليح والورضوٌح هىافمح            

م وهىافمح لجٌح الدزاظاخ العليا والثحىز 8302/ 9/  5هجلط لعن األلعاب تالكليح ترازيخ 

لٌيل دزجح   ـ  أسًبء كًبل ػجد انسالو يذًد لدازظح /م علً ذعجيل ا 8302/ 9/  03ترازيخ 

األدراك احلط حزكى وبعض  فــً هىضىع )) دكرىزاٍ الفلعفح في الرستيح السياضيح 
القدرات التوافقية وعالقتْ بتطويز األداء املّارى خاله فرتتي األعداد واملٍافضة 

 وذركىى لجٌح اإلشساف هي األظاذرج :ــ (( لٍاعئ كزة اليد

  

  

 ** المـــــــــساز :ــــ

                              __ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ

 ( :4انًىضىع )   **   

الوركسج الوعسوضح هي لعن الدزاظاخ العليا والثحىز تالكليح والورضوٌح هىافمح            

م وهىافمح لجٌح 8302/ 9/  5كليح ترازيخ تال هجلط لعن الوٌاهج وطسق الردزيط والردزية 

أيخ دسٍ اثراهيى  م علً ذعجيل الدازظح / 8302/  2/  82   الدزاظاخ العليا والثحىز ترازيخ

إصرتاتيحية  فــً هىضىع )) لٌيل دزجح دكرىزاٍ الفلعفح في الرستيح السياضيح   ـ  ػهى أدًد 
ية الزاجعة لتعميي صباحة التدريط الفعاه املدعي بالتىزيٍات الغزضية والتغذ

 وذركىى لجٌح اإلشساف هي األظاذرج :ــ ((الشحف عمى البطَ لمىبتدئات

  

 ــ أ.د. هىيدا عثد الحويد اظواعيل0

أظراذ ذدزية كسج اليد وزئيط لعن األلعاب )        

جاهعح  –ظاتما ( تكليح الرستيح السياضيح للثٌاخ 

 3الصلاشيك 

 شيٌة علً هحود حرحىخ 3د3ــ أ8
أظراذ ذعلين كسج اليد تمعن األلعاب تكليح الرستيح     

  السياضيح للثٌاخ ـ جاهعح الصلاشيك



  

 المـــــــــساز :ــــ** 

 )) انًىافمـــــــــــــــــــــخ ((                                   

 ( : 5انًىضىع )   **   

الوركسج الوعسوضح هي لعن الدزاظاخ العليا والثحىز تالكليح والورضوٌح هىافمح            

م وهىافمح لجٌح 8302/ 9/  5هجلط لعن الوٌاهج وطسق الردزيط والردزية تالكليح ترازيخ 

سًبح دسيٍ ػجد  م علً ذعجيل الدازظح / 8302/  9/  03 الدزاظاخ العليا والثحىز ترازيخ 

تأثري التعمي  فــً هىضىع )) لٌيل دزجح دكرىزاٍ الفلعفح في الرستيح السياضيح   ـ انردًٍ 
ين التعاوٌى املدعي تكٍولوجيا عمى تعميي بعض وّارات ألعاب القوى والتحص

 وذركىى لجٌح اإلشساف هي األظاذرج :ــ (( املعزفى بدرظ الرتبية الزياضية 

  

  

 0 المـــــــــساز :ــــ** 

___________________________________________________ 

 ــ أ.د. ذهاًً عثد العصيص اتساهين0

  

  

      ًاديح هحود طاهس شىشح 3د3ـأ8

أظراذ هرفسغ تمعن الوٌاهج وطسق الردزيط        

تكليح الرستيح السياضيح للثٌاخ ـ جاهعح 3والردزية 

 3صلاشيك ال

أظراذ العثاحح تمعن السياضاخ الوائيح     

والوٌاشالخ تكليح الرستيح السياضيح تٌاخ ـ جاهعح 

 3الصلاشيك 

 هها هحود عثد الىهاب 3د3م3ــ أ8

أظراذ هعاعد تمعن الوٌاهج وطسق الردزيط     

والردزية تكليح الرستيح السياضيح للثٌاخ ـ جاهعح 

 3الصلاشيك 

 ــ أ.د. ايواى هحود ًصس عثد هللا0

أظراذ هعاتماخ الويداى والوضواز تمعن        

 هعاتماخ الويداى والوضواز وزئيط المعن

) ظاتما ( تكليح الرستيح السياضيح للثٌاخ ـ جاهعح 

 3الصلاشيك 

 أهيسج لطة غسية 33م3ــ أ8

  

  

  زضىي هحود هحوىد هود  3ـ د0

أظراذ هعاعد تمعن الوٌاهج وطسق الردزيط     

والردزية تكليح الرستيح السياضيح للثٌاخ ـ جاهعح 

 3الصلاشيك 

هدزض تمعن الوٌاهج وطسق الردزيط والردزية      

 3تكليح الرستيح السياضيح للثٌاخ ـ جاهعح الصلاشيك 



  

 ( :6انًىضىع )   **   

الوركسج الوعسوضح هي لعن الدزاظاخ العليا والثحىز تالكليح والورضوٌح هىافمح            

لجٌح  م وهىافمح8302/ 9/  5هجلط لعن السياضاخ الوائيح والوٌاشالخ تالكليح ترازيخ 

سؼديخ صبنخ  م علً ذعجيل الدازظح / 8302/  9 /  03 الدزاظاخ العليا والثحىز ترازيخ 

تأثري  ))فــً هىضىع  لٌيل دزجح دكرىزاج الفلعفح في الرستيح السياضيح   ـ  سهيًبٌ يذًد أدًد
بزٌاوخ تدرييب لتحضني الكفاءة الوظيفية لمحّاس الدِميشى عمى تواسُ ودقة بعض 

وذركىى لجٌح اإلشساف هي األظاذرج  ((لالعيب الكريوجى فى رياضة التايكوٌدوالزكالت 

 :ــ

  

  

 

  ــ أ.د. جيهاى يىظف الصاوي 0

أظراذ وزئيط لعن السياضاخ الوائيح        

والوٌاشالخ تكليح الرستيح السياضيح للثٌاخ ـ جاهعح 

 3الصلاشيك 

 عفاف العيد شعثاى 3م3ــ أ8

  

  

  

تمعن السياضاخ الوائيح  أظراذ هعاعد       

ـ جاهعح  والوٌاشالخ تكليح الرستيح السياضيح للثٌاخ 

 3الصلاشيك 

     


