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 ب   مدير شئون التعليم والطال             المراجع                 المختص                                                                                         

 التوقيع                       ــــــــــــــــــــم              االســـــــ  
    

 
             

                                                                                                                        

   2019/2020 للعام الجامعى   الثالثه كشف ارقام جلوس ورصد الفرقه   كليه التربيه الرياضيه    –جامعه طنطا 

 بنين                  (  االداره الرياضيهشعبه   )               لطالب                                    شئون ا   

  أسم الماده /                                               تطبيقى  اعمال السنه                             

                                                                                                       ....... ... .............. ....  -1  اللجنه  

          2- ......................... ..... 

          3....................... ......... 

 
 

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب  رقم الجلوس 

                        لإلعادة ــــــــــــــــون طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب باقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  اوال 

االدارة  سيكولوجية القيادة الرياضية + تطبيقات ترويحية +  هشام طارق السيد إبراهيم   .1
(+ تدريب  2في المجال الترويحي+ تطبيقات ترويحية) 

+   س مدخل اختبارات ومقايي)  +ميداني + حاسب الى   
 ( 2سمبادئ جمباز  

  

  أولى الب لهم حق اداء االمتحان من الخارج فرصه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطثانيا : 

المجال الترويحي+تطبيقات ترويحية    ياإلدارة ف احمد ريان السيد سالم الكومي   . 11
+تدريب ميداني +حاسب آلي +)مبادئ الرياضات  ( 2)

 (   1المائية س 

  

االداره في المجال  األسس التربويه للتربيه الرياضيه + عالء عادل سعد محمد إسماعيل   . 12
  2الترويحى + حاسب الى +) مدخل اختبارات ومقاييس س 

 (  1( +) مبادئ رياضات مائيه س

  

 الدرجه بالحروف  الدرجه  مواد التخلف  أســــــــــــــــــم الطالب  رقم الجلوس 

  ثانية الب لهم حق اداء االمتحان من الخارج فرصه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط -ثالثا :

13 . 
 

 جميع مواد الفرقة الثالثة  إبراهيم محمد إبراهيم عقاب  
 ( 2س  2(+)مسابقات الميدان والمضمار1+)تشريح وظيفي س 

  

علم الصحة الرياضية + تنظيم األنشطة الرياضية +تدريب   إسالم محمد عبد الرافع عبده رخا  . 14
 ميداني  

  

علم الصحة الرياضية + تطبيقات ترويحية +تنظيم األنشطة   علي السعيد    امجد محمد عبد هللا . 15
  2الرياضية +إدارة  المؤسسات الرياضية + تطبيقات ترويحية 

 +تدريب ميداني +حاسب آلي  

  

األسس التربوية للتربية الرياضية + علم الصحة الرياضية +   محمد محمود عبد العزيز بسيوني   . 16
+)مبادئ الرياضات    تنظيم األنشطة الرياضية + حاسب آلي

 ( 2الفردية س

  

  ثالثه  الب لهم حق اداء االمتحان من الخارج فرصه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط -رابعا:

  أبومحمد عبد المولي عبد الجليل  . 17
 العنين  

+ تنظيم   ه األسس التربوية للتربية الرياضية + تطبيقات ترويحي
األنشطة الرياضية +إدارة المؤسسات الرياضية +التنظيمات  
الرياضية + البرامج الترويحية +اإلدارة في المجال الترويحي  

 + حاسب آلي    2+تطبيقات ترويحية  

  

 جميع مواد الفرقة الثالثة   محمد كامل علي داود   . 18
 ( 2+)مبادئ المنازالت س 

  

 


