
 

 

 21/7/2016إلى  17/7/2016

Chess 

B 1 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 2.00 حدألا 17/7/2016 1

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 2.00 االثنين 18/7/2016 2

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 2.00 الثالثاء 19/7/2016 3

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 2.00 األربعاء 20/7/2016 4

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 2.00 الخميس 21/7/2016 5

ويرغبون اآلن  ،تعرفوا على قوانين الشطرنج، ولديهم بعض الخبرة العملية بالشطرنج  هذا المقرر مصمم لكل الذين

يبدأ الالعبون المبتدئون ومتوسطو المستوى بتعلم التكتيك. أما االستراتيجية  في دراسة أساسيات استراتيجية الشطرنج.

لذلك من المفضل قبل البدء  .في نظرية الشطرنج اوبالتالي أقل األقسام فهًم ،بالمقارنة مع التكتيك معقدة لدرجة كبيرة

 .طة  ودراسة بعض النهايات األوليةفي دراسة االستراتيجية معرفة كيفية حساب التفريعات، والقيام بالتكوينات البسي

 



 

 

 

 28/7/2016إلى  24/7/2016

Chess 

B 2 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 12.00 حدألا 24/7/2016 1

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 12.00 االثنين 25/7/2016 2

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 12.00 الثالثاء 26/7/2016 3

 دقيقة 120 (أة )قاع ظ 12.00 األربعاء 27/7/2016 4

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 12.00 الخميس 28/7/2016 5

ويرغبون اآلن  ،تعرفوا على قوانين الشطرنج، ولديهم بعض الخبرة العملية بالشطرنج  هذا المقرر مصمم لكل الذين

يبدأ الالعبون المبتدئون ومتوسطو المستوى بتعلم التكتيك. أما االستراتيجية  في دراسة أساسيات استراتيجية الشطرنج.

لذلك من المفضل قبل البدء  .في نظرية الشطرنج اوبالتالي أقل األقسام فهًم ،بالمقارنة مع التكتيك معقدة لدرجة كبيرة

 .طة  ودراسة بعض النهايات األوليةفي دراسة االستراتيجية معرفة كيفية حساب التفريعات، والقيام بالتكوينات البسي

 



 

 

 

 4/8/2016إلى  31/7/2016

Chess 

B 3 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 12.00 حدألا 31/7/2016 1

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 12.00 االثنين 1/8/2016 2

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 12.00 الثالثاء 2/8/2016 3

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 12.00 األربعاء 3/8/2016 4

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 12.00 الخميس 4/8/2016 5

ويرغبون اآلن  ،تعرفوا على قوانين الشطرنج، ولديهم بعض الخبرة العملية بالشطرنج  هذا المقرر مصمم لكل الذين

يبدأ الالعبون المبتدئون ومتوسطو المستوى بتعلم التكتيك. أما االستراتيجية  في دراسة أساسيات استراتيجية الشطرنج.

لذلك من المفضل قبل البدء  .في نظرية الشطرنج اوبالتالي أقل األقسام فهًم ،بالمقارنة مع التكتيك معقدة لدرجة كبيرة

 .طة  ودراسة بعض النهايات األوليةفي دراسة االستراتيجية معرفة كيفية حساب التفريعات، والقيام بالتكوينات البسي

 



 

 

 

 11/8/2016إلى  7/8/2016

Chess 

B 4 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 12.00 حدألا 7/8/2016 1

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 12.00 االثنين 8/8/2016 2

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 12.00 الثالثاء 9/8/2016 3

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 12.00 األربعاء 10/8/2016 4

 دقيقة 120 (بقاعة ) ظ 12.00 الخميس 11/8/2016 5

ويرغبون اآلن  ،تعرفوا على قوانين الشطرنج، ولديهم بعض الخبرة العملية بالشطرنج  هذا المقرر مصمم لكل الذين

يبدأ الالعبون المبتدئون ومتوسطو المستوى بتعلم التكتيك. أما االستراتيجية  في دراسة أساسيات استراتيجية الشطرنج.

لذلك من المفضل قبل البدء  .في نظرية الشطرنج اوبالتالي أقل األقسام فهًم ،بالمقارنة مع التكتيك معقدة لدرجة كبيرة

 .طة  ودراسة بعض النهايات األوليةفي دراسة االستراتيجية معرفة كيفية حساب التفريعات، والقيام بالتكوينات البسي

 



 

 

 

 18/8/2016إلى  14/8/2016

Chess 

B 5 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 2.00 حدألا 14/8/2016 1

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 2.00 االثنين 15/8/2016 2

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 2.00 الثالثاء 16/8/2016 3

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 2.00 األربعاء 17/8/2016 4

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 2.00 الخميس 18/8/2016 5

ويرغبون اآلن  ،تعرفوا على قوانين الشطرنج، ولديهم بعض الخبرة العملية بالشطرنج  هذا المقرر مصمم لكل الذين

يبدأ الالعبون المبتدئون ومتوسطو المستوى بتعلم التكتيك. أما االستراتيجية  في دراسة أساسيات استراتيجية الشطرنج.

لذلك من المفضل قبل البدء  .في نظرية الشطرنج اوبالتالي أقل األقسام فهًم ،بالمقارنة مع التكتيك معقدة لدرجة كبيرة

 .طة  ودراسة بعض النهايات األوليةفي دراسة االستراتيجية معرفة كيفية حساب التفريعات، والقيام بالتكوينات البسي

 


