
 توزيع لجان مواد التخصص المستوى الثالث

 يوم 0202/1/11  الفترة االولى

 

 اسم المادة رقم اللجنة مكان اللجنة

 مبنى الكنتروالت
20لجنة   

 مهرجانات وعروض
22لجنة   

22لجنة مبنى الكنتروالت  مدارس تعليم السباحة 

 مبنى الكنتروالت
24لجنة   

 العاب قوى للرواد
24لجنة   

الكنتروالت مبنى  
21لجنة   

 التدريبات الهوائية
24لجنة   

 مبنى الكنتروالت
24لجنة  

 سيكولوجية التدريب
42لجنة  

 مبنى د/عبد المنعم بدير

24لجنة   

24لجنة فسيولوجيه التدريب  

21لجنة  

مبنى د/عبد المنعم 
 بدير

21لجنة  

المجال الرياضى فياالنتقاء  24لجنة   

24لجنة  



 وم 0202/1/11  الفترة الثانية

 اسم المادة رقم اللجنة مكان اللجنة

20لجنة  مبنى الكنترول  
 مبادئ و اساسيات كرة السله

 مبادئ و اساسيات التنس

 مبادئ و اساسيات الكرة الطائرة

22لجنة  مبنى الكنترول  
 لوائح و قوانين كرة القدم

 كرة يد مصغرة

22لجنة  مبنى الكنترول  
 المعدات و ادوات الغطس 

القيادة الفنية و االستراتيجية فى 
 التجديف

الكنترولمبنى  24لجنة    
 حلقة البحث فى السباحة

المواصفات الدولية للمتقدمين فى 
 االنقاذ

 مبنى الكنترول

24لجنة  

21لجنة الصحة و النشاط البدنى لكبار السن  

24لجنة   

24لجنة  مبنى الكنترول  
 مخاطر و ازمات الترويح

 التخطيط االستراتيجى

مبنى د/ عبد المنعم 
 بدير

24لجنة   
 المشكالت الرياضية

24لجنة   

مبنى د/ عبد المنعم 
 بدير

21لجنة   اسس ومبادئ وتقيم كاراتية  

21لجنة   طرق القياس لتقيم الحالة التدريبية 

21لجنة   خصائص تدريب المستويات  

24لجنة  مبنى د/ عبد المنعم بدير  االمكانات و الوسائل المعينة فى العاب القوى  

عبد المنعم مبنى د/ 
 بدير

 
 
 

24لجنة   نظريات و تطبيقات الترموبلين 

24لجنة   التمرينات البدنية الحديثة 



 يوم 0202/1/00  الفترة الثانية

 

 اسم المادة رقم اللجنة مكان اللجنة

20لجنة  مبنى الكنتروالت  
 طرق تدريب كرة السله

 طرق تدريب فى التنس

 طرق تدريب كرة الطائرة

الكنتروالتمبنى  22لجنة    
 االعداد البدنى لكرة اليد

 طرق التدريب لالعداد البدنى

22لجنة  مبنى الكنتروالت  
 البيئة و المهارات فى الغوص 

 االعداد البدنى و المهاراى للتجديف

24لجنة  مبنى الكنتروالت  
 مقدمة فى االنقاذ

 االعداد البدنى فى السباحة

 مبنى الكنتروالت

24 لجنة  

21لجنة  االسعافات االولية  

24لجنة   

24لجنة  مبنى الكنتروالت  ادارة الموارد البشرية 

42لجنة  مبنى الكنتروالت  نظريات فى التمرينات و االحمال  

 مبنى د/عبد المنعم بدير
24لجنة   

 مناهج التربية الرياضية )متقدم(
24لجنة   

21لجنة  مبنى د/عبد المنعم بدير  تصميم و تقويم برامج التدريب فى الجمباز 

العاب القوى لمسابقات العداد البدنىا  

24لجنة  مبنى د/عبد المنعم بدير  

 مبادئ تدريب الناشئين مصارعة

 االتجاهات الحديثة مالكمه

 البرامج الترويحية
 مبادئ تخطيط البرامج التخصصية للكاراتية

 


