
 بنين وبنات  2019  -2018 سبتمبرجدول امتحان دور                            اجامعه طنط                                                                                             

  قديمة الئحة  الرابعة للفرقة  النظريةانات لالمتح                                      الرياضية التربيةكليه                                                                                 
                                         شئون الطالب                                                                                        

  اليوم  
 اريخــــوالت

 به االدارهـــشعــ دريبــشعــبه الت دريســشعــبه الت
 بنات نـــــبني بنات نــــبني بنات نـــبني

الثالثاء 
3/9/2019 

 النفسي واإلرشادالتوجيه -
 طرق اداره المنافسات-
 األوليةواالسعاف  اإلصابات -

---------- 
 طرق اداره المنافسات -
 2 يالرياضعلم التدريب -

 2 الرياضةفسيولوجيا -
  الرياضيةالتشريعات والقوانين  -----------

 التنظيمات الرياضية
 3س

األربعاء 
4/9/2019 

 ------------------ ---------------- ----------- مبادى تدريب الناشئين- -------- 3س الرياضية التربيةمناهج -

 الخميس
5/9/2019 

 إنجليزي-
 4حاسب الى س-

 3ق تدريس التمرينات سطر-
 3س الرياضية للتربية التربوية األسس-

---------- 
 2س الفرديةمبادى الرياضات -

 4حاسب الى س-
 الرياضيالتدليك -

-------- 
  2حاسب الى س-

 للتربية التربوية األسس-
 3س الرياضية

----------- 

 *ـا ــاحــصب ـرةاشـــالع الساعةام ـتم فيات ـجميــــــــع االمتحـانتبدأ    ***      
 

 يعتمد ،،                                                                                   ـديرعام  شئون الطالب           م                   ص          المخت       

   

 عميد الكليه  كيل الكليه لشئون التعليم والطالب                               و        أ./ سهير البسيونى برهومه                            

                

 شوقى الوسيمى  ةأ.د / عز        أ.د/ هانى سعيد عبدالمنعم                                   



 

 

 

 

 

 

  2019 -  2018سبتمبر للعام الجامعي  ت التطبيقيه  دورجدول االمتحانا  جامعه طنطا                                     

 كليه التربيه الرياضيه                           الفرقة الرابعه الئحه قديمه           
              

   شئون الطالب                           

اليوم     
 والتــــاريخ

 اداره  تدريـــــــــــب  تـــــدريــــــــس 

 بنات  بنين  بنات  بنين  بنات   بنين 

االثنين 
2/9/2019 

 طرق اداره المنافسات 
طرق تدريس التمرينات 

 3س
واالسعافات  اإلصابات

 االوليه 
 4حاسب الى س

------------ 

 طرق اداره المنافسات
 التدليك الرياضى 

 4حاسب الى س
مبادى الرياضات 

 2الفرديه س

--------- ----------- ------------ 

   

 *** تبدأ   جميــــــــع االمتحــــانـــات في تمــــــام الساعة العاشــــــــــــــــــــــــــــــــــرة صبــــــــاحـــــا                                  

 
 

          يعتمد ،                                                                                                            مـديرعام  شئون الطالب              المختص                           

   

 عميد الكليه    وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب                                                    ر البسيونى برهومه        أ./ سهي                   

                

 شوقى الوسيمىة أ.د / عز                            أ.د/ هانى سعيد عبدالمنعم                                                                                                            



 ه طنطا جامع                                    

 كليه التربية الرياضية                               

  شئون الطالب                                   

 الئحة قديمة   2018/2019ول امتحان دور سبتمبر جد                                     

 

 ادة ــــــــــــــــــــم المســـــــــــــــــــــــأ                اليوم والتاريخ     

 بحــــــــــــــــــــــــــــــث علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي              3/9/2019الثالثاء 

 

 

       *** ة صبــــــــاحـــــااعة العاشــــــــــــــــــرـــــــــانـــات في تمــــــام السـاالمتحــ عدأ جميـــــــــــــــــــــ***  تب      

 

 يعتمد ،                                           مـديرعام  شئون الطالب              املختص              

 عميد الكليه      ب              أ./ سهري البسيونى برهومه                 وكيل الكليه لشئون التعليم والطال      

                

 شوقى الوسيمى ةأ.د / عز           أ.د/ هانى سعيد عبداملنعم                                                                         

 


