الجدول الخاص بإلقاء الدروس والمحاضرات النظرية

جامعة طنطا

للفصـل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2017-2016م

كلية التربية الرياضية
مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
اســـــــــم املدرج :

د /فــــــــاروق

موقــــــع املدرج  :مبين االستاد ( الدور األرضي )
اليوم

األحد

بيــــــــان

10 – 9

11 – 10

اسم املقرر

مالكمة

مصارعة

1 – 12

الفرقة والشعبة
عدد الطلبة

بنيـــــــــن

بنني – بنات

د/شريف

د/نبيل

جودو

مترينات()2

د/بلضم

2–1

د/ايهاب خريي
القياس البدني

مبارزة

الفرقة والشعبة

الثانية ( الئحة جديدة)

الثالثة (جديدة)

أولي

عدد الطلبة

بنـــــــــات

بنيـــــــن

بنات

د/أمحد املنشاوي

د/السيدسامي

القائم بالتدريس

اسم املقرر

د/شريف
د/مي عاصم

د/سلوي

أصول الرتيبة الرياضية

مدخل يف االدارة الرياضية

ميدان ومضمار()2

الفرقة والشعبة

أولــــــــــــــــــــــــــــــــي ( الئحة جديدة )

عدد الطلبة

بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

القائم بالتدريس

د/أماني البحريي

3–2

4–3

5–4

التشريعات والقوانني

الثالثة ( الئحة جديدة)

اسم املقرر

الثالثاء

سعة املدرج (

) طالب جلوس ووقوف

الرابعة –ادارة ( الئحة قدمية)

القائم بالتدريس

االثنني

12 - 11

سعة املدرج (

) طــــــالـــــب جـــــلوس

د/ثروت أبوالسبح

ــــــــــــــ

جــــــــــــــــــودو
الثانية – بنني
من شعبة 10:1

د/غادة عبداحلميد

ــــــــــــــ

من شعبه :11االخر

د/شريف &د /بيومي

6-5

اســـــــــم املدرج :

د /فــــــــاروق

موقــــــع املدرج  :مبين االستاد ( الدور األرضي )
اليوم

االربعاء

بيــــــــان

10 – 9

11 – 10

12 - 11

1 – 12

اسم املقرر

مبارزة

كرة طائرة

سباحة-4انقاذ

ميدان ومضمار()4

2–1

3–2

أصول الرتبية الرياضية

الفرقة والشعبة

أولـــــــي (الئحة جديدة )

الثانية (الئحة جديدة )

االولي ( بنني )

عدد الطلبة

بنني من شعبه 9:1

بنات

من شعبة 17 : 10

القائم بالتدريس

د/السيدسامي

د/حممود محدى

د/منال جويدا

د/دعاء حمي

4–3

د/حممد سعد زغلول

اسم املقرر
اخلميس

الفرقة والشعبة
عدد الطلبة
القائم بالتدريس
يعتمد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبدالمنعم

عميد الكلية
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

5–4

6-5

الجدول الخاص بإلقاء الدروس والمحاضرات النظرية

جامعة طنطا

للفصـل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2017-2016م

كلية التربية الرياضية
مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
اســـــــــم املدرج :

د /حلمي

موقــــــع املدرج  :مبين االستاد ( الدور األرضي )
اليوم

األحد

بيــــــــان

10 – 9

11 – 10

اسم املقرر

ميدان ومضمار()2

سباحة ()2

الفرقة والشعبة
عدد الطلبة

بنني من شعبة  :10آخر الشعب

بنني – بنات

الثالثاء

د/علي عبيد

2–1

3–2

امليكانيكا احليوية

االولي

د/حممدأشرف

سعة املدرج (

) طالب جلوس ووقوف

1 – 12

الرابعة ( تدريب )

القائم بالتدريس

االثنني

12 - 11

سعة املدرج (

) طــــــالـــــب جـــــلوس

د/حممدبريقع &د/ايثار

اسم املقرر

تكنولوجيا التعليم

مترينات()2

مترينات()2

التعلم احلركي

الفرقة والشعبة

الثالثة ( تدريس )

الثانية بنني

الثانية بنني

الثالثة ( تدريس )

عدد الطلبة

بنني -بنات

من شعبة-11األخر

من شعبة 10-1

بنني – بنات

القائم بالتدريس

د/حنان عبداللطيف

د/السيد دربالة

د/السيد دربالة

د/ياسر غرابة&د/ميادة محدي

اسم املقرر

سباحة4

مناهج الرتبية الرياضية

سباحة4

الفرقة والشعبة

الثانية بنني

الثالثة ( تدريس )

الثانية بنني

عدد الطلبة

من شعبة  :11اآلخر

بنات

من شعبة 10 :1

القائم بالتدريس

د/إيهاب إمساعيل

د/ماجدة عقل

د/إيهاب إمساعيل

4–3

5–4

6-5

اســـــــــم املدرج :

د /حلمي

موقــــــع املدرج  :مبين االستاد ( الدور األرضي )
اليوم

االربعاء

بيــــــــان

10 – 9

11 – 10

اسم املقرر

كرة طائرة

مبارزة

سعة املدرج (

) طالب جلوس ووقوف

12 - 11

1 – 12

الفرقة والشعبة
عدد الطلبة

من شعبة 17 : 10
د/حممود محدي

د/السيد سامي

اسم املقرر

التحليل احلركي

الفرقة والشعبة

الثالثة ( تدريب )

عدد الطلبة

بنني – بنات

القائم بالتدريس

د/ابراهيم جرب &د/سالي الوزير

2–1

4–3

3–2

مدخل يف االدارة

االولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ( بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن )

القائم بالتدريس

اخلميس

سعة املدرج (

) طــــــالـــــب جـــــلوس

د/حييي فكري

يعتمد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبدالمنعم

عميد الكلية
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

5–4

6-5

الجدول الخاص بإلقاء الدروس والمحاضرات النظرية

جامعة طنطا

للفصـل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2017-2016م

كلية التربية الرياضية
مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
اســـــــــم املدرج :

د /الكيالني

موقــــــع املدرج  :مبين االستاد ( الدور األرضي )
اليوم

األحد

بيــــــــان

10 – 9

11 – 10

اسم املقرر

سباحة ()2

ميدان ومضمار()2

الفرقة والشعبة
عدد الطلبة
القائم بالتدريس

االثنني

الثالثاء

سعة املدرج (

) طــــــالـــــب جـــــلوس

سعة املدرج (

) طالب جلوس ووقوف

12 - 11

2–1

1 – 12

3–2

مدخل يف االدارة

أصول الرتبية الرياضية

االولــــــــــــــــــي ( بنيــــــــــــــــــــــــن )
من شعبة 9 :1
د/حممد أشرف

د/علي عبيد

من شعبة 9 :1

من شعبة 9 :1

د/حممد سعد زغلول

د/حييي فكري

اسم املقرر

مبادئ تدريب الناشئني

الربامج الرتوحيية

مجباز()4

الفرقة والشعبة

الرابعة ( تدريس -تدريب )

الثالثة – ادارة

الثالثة

عدد الطلبة

بنني

بنني – بنات

بنات

القائم بالتدريس

د /هبه روحي

د/عليه خرياهلل

د/زينب حسن

اسم املقرر

ادارة املؤسسات الرياضية

القياس البدني

ميدان ومضمار()4

الفرقة والشعبة

الثالثة ( الئحة جديدة )

الثالثة

الثانية

عدد الطلبة

بنات

بنات

من 10:1

القائم بالتدريس

د/مصطفي عبداحلليم

د/أمحد املنشاوي

د/محدي حييي

4–3

5–4

6-5

اســـــــــم املدرج :

د /الكيالني

موقــــــع املدرج  :مبين االستاد ( الدور األرضي )
اليوم

االربعاء

بيــــــــان

11 – 10

10 – 9

اسم املقرر

احلاســـــب االلـــــــــــي

سعة املدرج (

) طالب جلوس ووقوف

1 – 12

2–1

3–2

ــــــــــــ

سباحة()2

كرة طائرة

الفرقة والشعبة

الثالثة (عام)

الرابعة

الرابعة

ــــــــــــ

عدد الطلبة

بنني – بنات

بنني

بنات

ــــــــــــ

القائم بالتدريس

اسم املقرر
اخلميس

12 - 11

سعة املدرج (

) طــــــالـــــب جـــــلوس

د/السيد عتلم
ط.س كاراتية

الفرقة والشعبة
عدد الطلبة

بنني ( الئحة قدمية)

القائم بالتدريس

االولـــــــــــــــــــي
بنــــــــــــــــــــات
د/منال جويدة

د/ايناس هاشم

ط.س أثقال

الثالثة ( تدريس )

د/عماد

ــــــــــــ

4–3

د/زين
يعتمد ،،

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبدالمنعم

عميد الكلية
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

5–4

6-5

الجدول الخاص بإلقاء الدروس والمحاضرات النظرية

جامعة طنطا

للفصـل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2017-2016م

كلية التربية الرياضية
مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
اســـــــــم املدرج :

أ.د /رياض املنشاوي

سعة املدرج (

) طــــــالـــــب جـــــلوس

موقــــــع املدرج :

املبين اجلديد

سعة املدرج (

) طالب جلوس ووقوف

اليوم

األحد

االثنني

بيــــــــان

10 – 9

اسم املقرر

مجباز ()4

الفرقة والشعبة

الثالثة

عدد الطلبة

بنني

القائم بالتدريس

د/عمرو

2–1

اسم املقرر

ادارة املؤسسات الرياضية

علم االجتماع الرياضي

علم االجتماع الرياضي

الفرقة والشعبة

الثالثة ( الئحة جديدة )

الرابعة ( عام )

الرابعة ( عام )

عدد الطلبة

بنني

بنات

بنني

القائم بالتدريس

د/مصطفي عبداحلليم

د/عزة الوسيمي

د/عزة الوسيمي

اسم املقرر
الثالثاء

11 – 10

12 - 11

1 – 12

3–2

الفرقة والشعبة
عدد الطلبة
القائم بالتدريس

4–3

5–4

6-5

أ.د /رياض املنشاوي

اســـــــــم املدرج :
موقــــــع املدرج :

اليوم

األربعاء

بيــــــــان

10 – 9

اسم املقرر

كرة القدم

الفرقة والشعبة

الثالثة

عدد الطلبة

بنات

القائم بالتدريس

د/هاني

11 – 10

12 - 11

سعة املدرج (

) طــــــالـــــب جـــــلوس

سعة املدرج (

) طالب جلوس ووقوف

1 – 12

2–1

4–3

3–2

اسم املقرر
اخلميس

الفرقة والشعبة
عدد الطلبة
القائم بالتدريس
يعتمد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبدالمنعم

عميد الكلية
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

5–4

6-5

الجدول الخاص بإلقاء الدروس والمحاضرات النظرية

جامعة طنطا

للفصـل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2017-2016م

كلية التربية الرياضية
مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
اســـــــــم املدرج :

الرتويح

سعة املدرج (

) طــــــالـــــب جـــــلوس

موقــــــع املدرج :

مبين االستاد ( الدور العلوي )

سعة املدرج (

) طالب جلوس ووقوف

اليوم

بيــــــــان
اسم املقرر

األحد

الثالثاء

التنظيمات الرياضية

ادارة املؤسسات الرياضية

الفرقة والشعبة

الثالثة ( ادارة ) (الئحة قدمية )

عدد الطلبة

بنني -بنات

القائم بالتدريس

االثنني

10 – 9

11 – 10

12 - 11

1 – 12

د/ايهاب خريي

2–1

3–2

االدارة يف اجملال الرتوحيي

د/نهي القليوبي

د/نهي القليوبي

اسم املقرر

مناهج الرتبية الرياضية

تطبيقات تروحيية ()2

الفرقة والشعبة

الثالثة ( تدريس )

الثالثة ( ادارة ) (الئحة قدمية )

عدد الطلبة

بنني

بنني -بنات

القائم بالتدريس

د/حنان عبداللطيف

د/هاله عمر &د/ساملة أبومحر

اسم املقرر

حتكيم رياضة ختصصية ()2

الفرقة والشعبة

الرابعة ( ادارة ) (الئحة قدمية )

عدد الطلبة

بنني – بنات

القائم بالتدريس

د/نرمني كرمية

4–3

5–4

6-5

اســـــــــم املدرج :

الرتويح

سعة املدرج (

) طــــــالـــــب جـــــلوس

موقــــــع املدرج :

مبين االستاد ( الدور العلوي )

سعة املدرج (

) طالب جلوس ووقوف

اليوم

األربعاء

بيــــــــان

10 – 9

اسم املقرر

ميدان

11 – 10

12 - 11

1 – 12

2–1

4–3

3–2

ومضمار()4

الفرقة والشعبة

الثانية

عدد الطلبة

من  :10آخر

القائم بالتدريس

د/محدي حييي

اسم املقرر
اخلميس

الفرقة والشعبة
عدد الطلبة
القائم بالتدريس
يعتمد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبدالمنعم

عميد الكلية
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

5–4

6-5

الجدول الخاص بإلقاء الدروس والمحاضرات النظرية

جامعة طنطا

للفصـل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2017-2016م

كلية التربية الرياضية
مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /علي عبيد

سعة املدرج (

) طــــــالـــــب جـــــلوس

اســـــــــم املدرج :

موقــــــع املدرج  :املبين اجلديد

سعة املدرج (

) طالب جلوس ووقوف

اليوم

بيــــــــان
اسم املقرر

األحد

الفرقة والشعبة

الثالثاء

10 – 9

االصابات واالسعافات

2–1

سيكولوجية املنافسات

الثالثـــــــة ( تدريب ) (الئحة قدمية )

عدد الطلبة

بنني  -بنات

بنني  -بنات

القائم بالتدريس

د/جمدي وكوك

د/عزة الوسيمي &د/أسامة الكيالني

اسم املقرر
االثنني

11 – 10

12 - 11

1 – 12

3–2

4–3

5–4

مبادئ تدريب الناشئني

ختطيط برامج التدريب

طرق ادارة املنافسات الرياضية

الفرقة والشعبة

الرابعة ( عام )

الرابعة ( عام )

الرابعة( تدريس -تدريب )

الرابعة(تدريب )

عدد الطلبة

بنات

بنني

بنات

بنني – بنات

القائم بالتدريس

د/عمرو الشتيحي

د/عمرو الشتيحي

د/هبه روحي

د/خالد سرور

اسم املقرر

الرتبية الصحية ()2

علم النفس الرتبوي

الفرقة والشعبة

الرابعة ( تدريس )

عدد الطلبة

بنني – بنات

القائم بالتدريس

د/مسعود غرابه

د/شيماء املنشاوي

6-5

اســـــــــم املدرج :

أ.د /علي عبيد

موقــــــع املدرج :

املبين اجلديد

اليوم

األربعاء

بيــــــــان

سعة املدرج (
سعة املدرج (

11 – 10

10 – 9

12 - 11

1 – 12

2–1

اسم املقرر

الصحة الرياضية

سيكولوجية املنافسات الرياضية

الفرقة والشعبة

الثانية ( الئحة جديدة )

الثالثـــــــة (الئحة جديدة )

عدد الطلبة

بنات

القائم بالتدريس

د/أمساء نوفل

بنني

) طــــــالـــــب جـــــلوس
) طالب جلوس ووقوف

4–3

3–2

بنات

د/عزة الوسيمي &د/أسامة الكيالني

اسم املقرر
اخلميس

الفرقة والشعبة
عدد الطلبة
القائم بالتدريس
يعتمد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبدالمنعم

عميد الكلية
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

5–4

6-5

الجدول الخاص بإلقاء الدروس والمحاضرات النظرية

جامعة طنطا

للفصـل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2017-2016م

كلية التربية الرياضية
مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
اســـــــــم املدرج :

املدرج املركزي

موقــــــع املدرج :

جممع الكليات بسربباي

اليوم

االحـــــــد

بيــــــــان

10 – 9

اسم املقرر

تكنولوجيا التعليم

طرق التدريس والنقد

الفرقة والشعبة

اسم املقرر

3–2

علم احلركة يف اجملال الرياضي

الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عدد الطلبة
القائم بالتدريس

اخلميــس

11 – 10

12 - 11

1 – 12

2–1

بنيـــــــــــــــــــــــــــــــن +بنــــــــــــــــــــــــــــــــات
د/سالي عبداللطيف

فسيولوجيا الرياضة

د/ياسر غرابه &د/ميادة محدي

د/أمل السجيين

التشريح الوظيفي

مالكمة

4–3

5–4

الصحة الرياضية

ــــــــــــــ

الثانية

ــــــــــــــ

بنيـــن ( فقـــط )

ــــــــــــــ

د/مسعود غرابه

ــــــــــــــ

حقوق االنسان

ــــــــــــــ

الفرقة والشعبة

االولــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــ

عدد الطلبة

بنيـــــــــــــــــــــــــــــــن +بنــــــــــــــــــــــــــــــــات

ــــــــــــــ

القائم بالتدريس

د/فاطمة سعد

د/مروة غازي

د/شريف اجلرواني

د/حممد عبدالنيب غامن

د/حممد بلضم

يعتمد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبدالمنعم

عميد الكلية
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

ــــــــــــــ

