
 

                         
                              الرابعة للفرقةجديده  الئحةتخلفات  2019دور سبتمبر الشفويةجدول االمتحانات   جامعه طنطا                                                

          

 بنين وبنات  2018/2019للعام الجامعي                               كليه التربيه الرياضيه                                   

   شئون الطالب                           

        

 ـرة صبــــــــاحـــــا** تبدأ   جميــــــــع االمتحــــانـــات في تمــــــام الساعة العاشـــــــــــــــــــــــــــــــــ                        
 

 

 يعتمد ،          مـديرعام  شئون الطالب                            المختص                   

   

 عميد الكليه           وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب                                           أ./ سهير البسيونى برهومه                            

                

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

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــاتـــــبنــــــــــــــــــ بنين اليوم   والتــــاريخ  

 2/9/2019االثنين 

 تخطيط التدريب الرياضي 
 التأهيل البدني واالصابات الرياضية

 الحركي لألنشطة البدنية والرياضية التحليل
 فصل دراسي اول2الرياضات المائية متقدم 

 فصل دراسي اول 2جمباز متقدم 
 فصل دراسي تانى  2الرياضات المائية متقدم 

 فصل دراسى اول  2رياضات مائيه متقدم 
 ( فصل دراسى اول )كره سرعه(1اختيار متقدم )

 1فسيولوجيا الرياضه س
 المجال الرياضى فيحصا  البحث العلمى واال

 تخطيط التدريب الرياضى 
 التأهيل البدني واالصابات الرياضية

 ( فصل دراسى تانى )مصارعه( 1اختيار متقدم )



 

 

 

 جديده الئحه  2019جدول االمتحانات التطبيقيه  دور سبتمبر              جامعه طنطا                                                         
          

 بنين وبنات  2018/2019للعام الجامعي             كليه التربيه الرياضيه                                                            

   شئون الطالب                                  

 بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بنـــــــــــــــــــــــــــــــين  اليوم   والتــــاريخ    

االثنين 
2/9/2018  

 التاهيل البدنى واالصابات الرياضيه
 التحليل الحركى لالنشطه البدنيه والرياضيه

 فصل دراسى اول 2متقدمالرياضات المائيه 
 فصل دراسى اول  2جمباز متقدم

  فصل دراسى ثانى  2الرياضات المائيه متقدم 
 

 فصل دراسى اول 2الرياضات المائيه متقدم 
 فصل دراسى اول )كره سرعه( 1اختيار متقدم 

 فصل دراسى ثانى  )مصارعه(1متقدماختيار
 التاهيل البدنى واالصابات والرياضيه

   

 *** 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 الوسيمى ة أ.د / عز                                         دالمنعم أ.د/ هانى سعيد عب                                                                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جديدهالئحه الفرقه الرابعه  2019دور سبتمبر نظريه جدول االمتحانات ال  جامعه طنطا                                                         
          

 بنين وبنات  2018/2019للعام الجامعي             كليه التربيه الرياضيه                                                            

   شئون الطالب                                  
 

     

 ــانـــات في تمــــــام الساعة العاشــــــــــــــــــــــــــــــــــرة صبــــــــاحـــــا تبدأجميــــــــع االمتحــ**                     

 

 
 يعتمد ،                  مـديرعام  شئون الطالب                                المختص          

   

 عميد الكليه             وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب                                                أ./ سهير البسيونى برهومه                        

                

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

  ات ـــــــــــــــــــــــــــــبن  ينــــــــــــــــــــــــــبن   اليوم   والتــــاريخ

 التاهيل البدنى واالصابات الرياضيه 3/9/2019الثالثاء 
 تخطيط التدريب الرياضى

 تخطيط التدريب الرياضى
  1فسيولوجيل الرياضه س

 التاهيل البدنى واالصابات الرياضيه
 التحليل الحركى االنشطه البدنيه والرياضيه  4/9/2019الرابعاء 

 فصل دراسى اول  2رياضات مائيه  متقدم
 اسى اولفصل در 2جمباز متقدم

 فصل دراسى ثانى 2رياضات مائيه متقدم

 (المصارعه فصل دراسى ثانى 1اختيار متقدم )
 )كره سرعه( فصل دراسى اول  1اختيار متقدم

 المجال الرياضى فيالبحث العلمى واالحصاء 
 فصل دراسى اول 2الرياضات المائيه متقدم


