جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
Faculty Of Physical Education
Higher Studies Department

كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

جدول امتحان الدراسات العليا ملرحلة الدبلوم العام فى الرتبية الرياضية
للعام اجلامعي  2016/2015فى الفرتة من 2016/6/29 – 15

اليوم والتاريخ
األربعاء
2016/6/15
السبت
2016/6/18
االثنين
2016/6/20
األربعاء
2016/6/22
السبت
2016/6/25
االثنين
2016/6/27
األربعاء
2016/6/29

دبلوم رياضة مدرسية

دبلوم إصابات رياضية

دبلوم إدارة مؤسسات

مدخل األنشطة المدرسية

مدخل اإلصابات الرياضية

مدخل اإلدارة العلمية

مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

اإلسعافات األولية

التشريعات والقوانين الرياضية

مشكالت الرياضة المدرسية

الصحة الرياضية

التنظيمات الرياضية المحلية والدولية

التدريس الرياضى كمهنة

التدليك الرياضى

مدخل اإلعالم الرياضى

نظم ومشكالت التعليم

التغذية الرياضية

اإلدارة الرياضية كمهنة

النشاط الرياضى خارج الدرس

التأهيل الرياضى

طرق البحث فى اإلدارة الرياضية

تطبيقات فى الرياضة المدرسية

تطبيقات إصابات تخصصية

تطبيقات إدارة تخصصية

تعليمات هامة :

* يبدأ االمتحان فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف طهرا وزمن االمتحان ثالث ساعات  -بمبنى البنات التعليمى0
* على كل طالب تقديم ما يفيد تحقيق شخصية ( رقم الجلوس )0
*ممنوع دخول التليفون المحمول داخل اللجان 0
* أي اخالل بنظام االمتحان يعرض الطالب للمسائلة القانونية 0

املختص

1

مدير أدارة الدراسات

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
Faculty Of Physical Education
Higher Studies Department

كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

جدول إمتحان الفرقة األوىل ماجستري

للعام اجلامعي  2016/2015فى الفرتة من 2016/6/29 – 15

التدريب الرياضى
طرق تدريس
اليوم والتاريخ
فسيولوجيا التدريب
دراسة متقدمة فى
األربعاء
الرياضى
 2016/6/15تدريس التربية الرياضية
طرق البحث العلمي فى طرق البحث العلمي فى
السبت
التدريب الرياضى
 2016/6/18تدريس التربية الرياضية
األسس العلمية لتدريب
التربية الرياضية
االثنين
2016/6/20
الناشئين
المقارنة
دراسة متقدمة فى
مناهج التربية
األربعاء
2016/6/22
التدريب الرياضى
الرياضية
السبت
2016/6/25
االثنين
2016/6/27

االدارة الرياضية
دراسة متقدمة فى
االدارة الرياضية
طرق البحث العلمي فى
االدارة الرياضية
اإلعالم الرياضى
والعالقات العامة ()2
التشريعات النوعية
الرياضية ()2

علم النفس
المواد الصحية
دراسة متقدمة فى علم
دراسة متقدمة فى
النفس الرياضى
الصحة الرياضية
طرق البحث العلمي فى طرق البحث العلمي فى
علم النفس الرياضى
المواد الصحية
دراسة متقدمة فى
الدافعية فى الرياضة
فسيولوجيا الرياضة
سيكولوجية الشخصية
المنشطات المحرمة
الرياضية
دوليا فى الرياضة

أحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
تطبيقات فى الرياضة
المدرسية

تطبيقات تخصصية

تطبيقات فى االدارة
الرياضية

تطبيقات فسيولوجيا
الرياضية

تطبيقات علم النفس
الرياضى

تعليمات هامة :

* يبدأ االمتحان فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف طهرا وزمن االمتحان ثالث ساعات  -بمبنى البنات التعليمى0
* على كل طالب تقديم ما يفيد تحقيق شخصية ( رقم الجلوس )0
*ممنوع دخول التليفون المحمول داخل اللجان 0
* أي اخالل بنظام االمتحان يعرض الطالب للمسائلة القانونية 0
املختص

2

مدير أدارة الدراسات

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
Faculty Of Physical Education
Higher Studies Department

كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

جدول امتحان الفرقة الثانية ماجستري

للعام اجلامعي  2016/2015فى الفرتة من 2016/6/29 – 15
اليوم والتاريخ

األربعاء
2016/6/15
السبت
2016/6/18
االثنين
2016/6/20
األربعاء
2016/6/22
السبت
2016/6/25

طرق تدريس

التدريب الرياضى

اإلدارة الرياضية

المواد الصحية

الترويح الرياضى

االختبارات

االختبارات

االختبارات

االختبارات

االختبارات

املقاييس فى

الرياضة املدرسية

ومقاييس فى

التدريب الرياضى

واملقاييس فى

اإلدارة الرياضية

واملقاييس فى

املواد الصحية

واملقاييس فى

الرتويح الرياضى

علوم الحركة
االختبارات

واملقاييس فى علوم

احلركة

علم النفس
االختبارات
واملقاييس

فى علم النفس
الرياضى

حلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
طرق تدريس

األنشطة الرياضية

دراسة متقدمة فى

اإلعداد البدني()2
سيكولوجية

علم النفس الرتبوى

التدريب

تكنولوجيا التعليم

امليكانيكا

الرياضى
الرياضى

واملنافسات
احليوية()2

إدارة املسابقات

دراسة متقدمة فى

الصحة الرياضية()2

الرتوحيي()2

سيكولوجية القيادة

دراسة متقدمة

سيكولوجية الرتويح

الرياضية

واجلماعات الرياضية
إدارة متخصصة

فى تربية القوام
القياسات

الفسيولوجية

اإلدارة فى اجملال

الرياضى

الرتبية الرتوحيية

املبادئ امليكانيكية
احلركية

التعلم احلركي
النمو احلركي

العمليات العقلية العليا
التوجية واإلرشاد
النفسي ()2

سيكولوجية القيادة

واجلماعات الرياضية

تعليمات هامة :

* يبدأ االمتحان فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف طهرا وزمن االمتحان ثالث ساعات  -بمبنى البنات التعليمى0
* على كل طالب تقديم ما يفيد تحقيق شخصية ( رقم الجلوس )0
*ممنوع دخول التليفون المحمول داخل اللجان 0
* أي اخالل بنظام االمتحان يعرض الطالب للمسائلة القانونية 0
املختص

3

مدير أدارة الدراسات

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
Faculty Of Physical Education
Higher Studies Department

كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

جدول امتحان أوىل دكتوراه

للعام اجلامعي  2016/2015فى الفرتة من 2016/6/29 – 15
اليوم والتاريخ
األربعاء
2016/6/15

طرق تدريس
دراسة متقدمة فى طرق
تدريس التربية الرياضية
()2

السبت
2016/6/18
االثنين
2016/6/20
األربعاء
2016/6/22

التدريب الرياضى
دراسة متقدمة
فى التدريب الرياضى

األربعاء
2016/6/29

دراسة متقدمة
فى اإلدارة الرياضية ()2

دراسة متقدمة
فى فسيولوجيا الرياضة

دراسة متقدمة
فى الترويح الرياضى

فلســـــــــــــــــــــفة التربيـــــــــــة الرياضيــــــــــــــــــــــــــة
الحاسب االلى ()2
دراسة متقدمة فى
الصحة الرياضية

مشكالت رياضة
المستويات
العليا

السبت
2016/6/25
االثنين
2016/6/27

اإلدارة رياضية

علوم الصحة الرياضية

علم النفس الرياضى
دراسة متقدمة
فى علم النفس الرياضى

الترويح الرياضى

أساسيات الحاسب

القيادة اإلدارية

الحاسب االلى ()2
القياسات االنثروبومترية

العمليات العقلية ()2

المنشات الترويحية

إحصاء متقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
دراسات متقدمة فى
تكنولوجيا التعليم
الرياضى
االتجاهات التربوية
الرياضية المعاصرة

القياسات الفسيولوجية

التسويق الرياضى ()2

دراسة متقدمة فى
الصحة الرياضية

القياسات النفسية

القيادة فى الترويح
الرياضى

فسيولوجيا التدريب
الرياضى ()2

اإلعالم الرياضى

التغذية الرياضية ()2

سيكولوجية الشخصية
الرياضية

اقتصاديات الترويح
الرياضى

تعليمات هامة :

* يبدأ االمتحان فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف طهرا وزمن االمتحان ثالث ساعات  -بمبنى البنات التعليمى0
* على كل طالب تقديم ما يفيد تحقيق شخصية ( رقم الجلوس )0
*ممنوع دخول التليفون المحمول داخل اللجان 0
* أي اخالل بنظام االمتحان يعرض الطالب للمسائلة القانونية 0
املختص

4

مدير أدارة الدراسات

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
Faculty Of Physical Education
Higher Studies Department

كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

جدول امتحان الفرقة الثانية دكتوراه

للعام اجلامعي  2016/2015فى الفرتة من 2016/6/29 – 15

اليوم والتاريخ

طرق تدريس

التدريب الرياضى

اإلدارة رياضية

علوم الصحة الرياضية

علم النفس الرياضى

الترويح الرياضى

علوم الحركة

األربعاء
2016/6/15

التقويم
فى التربية الرياضة

التقويم
فى التدريب
الرياضى

التقويم
فى االدارة
الرياضية

التقويم
فى فسيولوجيا الرياضة

التقويم
علم النفس
الرياضى

التقويم
فى الترويح الرياضى

التقويم

السبت
2016/6/18

فى علوم الحركة

حلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

االثنين
2016/6/20

دراسة متقدمة فى علم
النفس التربوى
الرياضى

سيكولوجية
التدريب المنافسات
() 2

التنمية اإلدارية
الرياضية

األربعاء
2016/6/22

النمو المهنة الرياضى
(إعداد المعلم )

تخطيط البرامج
التدريبية

التخطيط الرياضى

السبت
2016/6/25

االدارة المدرسية

األسس العلمية
لتدريب الناشئين

نظريات االتصال

القياسات الفسيولوجية

االثنين 27
2016/6/

تطبيقات
طرق تدريس

تطبيقات
تدريب رياضى

تطبيقات
إدارة متخصصة

تطبيقات
صحة رياضة

المنشطات المحرمة دوليا
فى الرياضة ( ) 2
التأهيل الرياضى

سكيولوجية
التدريب المنافسات
()2

سكيولوجية
الترويح الرياضى

االخصائى النفسى
الرياضى كمهنة

تخطيط البرامج
التدريبية

قراءات متقدمة
فى علم الحركة

المشكالت النفسية
للرياضيين

الترويح الرياضى
كمهنة

قراءات متقدمة
فى الميكانيكا الحيوية

تطبيقات
علم نفس رياضى

تطبيقات
ترويح الرياضى

تطبيقات
ميكانيكا حيوية

الحاسب االلى
فى البيانات الحركية

تعليمات هامة :

* يبدأ االمتحان فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف طهرا وزمن االمتحان ثالث ساعات  -بمبنى البنات التعليمى0
* على كل طالب تقديم ما يفيد تحقيق شخصية ( رقم الجلوس )0
*ممنوع دخول التليفون المحمول داخل اللجان 0
* أي اخالل بنظام االمتحان يعرض الطالب للمسائلة القانونية 0
املختص

5

مدير أدارة الدراسات

وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث
أ.د  /مسعود كمال غرابة

عميـد الكلية
أ.د /عزة شوقى الوسيمى

