جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
Faculty Of Physical Education
Higher Studies Department

كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

جدول امتحان الدراسات العليا لمرحلة
(الدبلوم – الماجستير -الدكتوراة)
للعام الجامعي 2019/2018

في الفترة من  2019/5/2حتى 2019/5/16

املختص

رئيس القسم

أ.د /عالء حممد حلويش

يعتمد ،
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

عميد الكلية

جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
Faculty Of Physical Education
Higher Studies Department

كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

جدول امتحان الدراسات العليا لمرحلة الدبلوم العام في التربية الرياضية
اليوم والتاريخ
اخلميس 2019/5/2
األحد 2019/5/5

للعام الجامعي  2019/2018في الفترة من  2019/5/2حتى 2019/5/16
دبلوم رياضة مدرسية
مدخل االدارة العلمية
مدخل األنشطة املدرسية

دبلوم إدارة املؤسسات الرياضية

مناهج وطرق تدريس الرتبية الرياضية

التشريعات والقوانني الرياضية

الثالثاء 2019/5/7

مشكالت الرياضة املدرسية

التنظيمات الرياضية احمللية والدولية

اخلميس 2019/5/9

التدريس الرياضي كمهنة

مدخل اإلعالم الرياضي

األحد 2019/5/12

نظم ومشكالت التعليم

اإلدارية الرياضية كمهنة

الثالثاء 2019/5/14

النشاط الرياضي خارج الدرس

طرق البحث يف االدارة الرياضية

اخلميس 2019/5/16

تطبيقات يف الرياضة املدرسية

تطبيقات إدارة متخصصة

تعليمات هامة :





يبدأ االمتحان فى متام الساعة العاشرة صباحا وزمن االمتحان ثالث ساعات  -مببنى البنات التعليمى.
على كل طالب تقديم ما يفيد حتقيق الشخصية.
ممنوع دخول التليفون احملمول داخل اللجان .
أي إخالل بنظام االمتحان يعرض الطالب للمسائلة القانونية .

املختص

رئيس القسم

أ.د /عالء حممد حلويش

يعتمد ،
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

عميد الكلية

جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
Faculty Of Physical Education
Higher Studies Department

كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

اليوم والتاريخ
اخلميس 2019/5/2
األحد 2019/5/5
الثالثاء 2019/5/7
اخلميس 2019/5/9
األحد 2019/5/12
الثالثاء 2019/5/14

جدول امتحان الفرقة األولى ماجستير للعام الجامعي  2019/2018في الفترة من  2019/5/2حتى 2019/5/16
ترويح رياضي
علم نفس رياضى
املواد الصحية
االدارة الرياضية
التدريب الرياضي
طرق تدريس
املنشطات احملرمة دوليا دراسة متقدمة فى علم التقويم فى الرتويح
دراسة متقدمة فى
دراسة متقدمة فى
دراسة متقدمة فى
الرياضى
النفس الرياضى
فى الرياضة
االدارة الرياضية
التدريب الرياضي
تدريس الرتبية
الرياضية
دراسة متقدمة فى
الدافعية فى الرياضة
طرق البحث فى االدارة تطبيقات فسيولوجيا
فسيولوجيا التدريب
طرق البحث العلمي
الرتويح الرياضى
الرياضية
الرياضية
الرياضى
فى تدريس الرتبية
الرياضية
رعاية شباب
طرق البحث فى علم
دراسة متقدمة فى
الرتبية الرياضية املقارنة طرق البحث العلمي فى اإلعالم الرياضي
النفس الرياضى
فسيولوجيا الرياضة
التدريب الرياضى
والعالقات العامة ()2
سيكولوجية الشخصية طرق البحث فى الرتويح
دراسة متقدمة فى
األسس العلمية لتدريب التشريعات النوعية
مناهج الرتبية
الرياضى
الرياضية
الصحة الرياضية
الناشئني
الرياضية
الرياضية ()2
ا حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
تطبيقات فى الرياضة
املدرسية

تطبيقات ختصصية

تطبيقات فى االدارة
الرياضية

طرق البحث العلمي فى
املواد الصحية

تطبيقات علم النفس
الرياضى

تطبيقات ترويح
رياضى

تعليمات هامة :





يبدأ االمتحان فى متام الساعة العاشرة صباحا وزمن االمتحان ثالث ساعات  -مببنى البنات التعليمى.
على كل طالب تقديم ما يفيد حتقيق شخصية ( رقم اجللوس ).
ممنوع دخول التليفون احملمول داخل اللجان .
أي اخالل بنظام االمتحان يعرض الطالب للمسائلة القانونية .

املختص

رئيس القسم

أ.د /عالء حممد حلويش

يعتمد ،
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

عميد الكلية

علوم احلركة الرياضية
أساسيات علم احلركة
التحليل اجلركى ()2
طرق البحث فى علوم
احلركى
اخلصائص
البيوميكانيكية للجهاز
احلركى
تطبيقات علم احلركة

جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
Faculty Of Physical Education
Higher Studies Department

كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

جدول امتحان الفرقة الثانية ماجستير
اليوم والتاريخ
اخلميس
2019/5/2
األحد
2019/5/5
الثالثاء
2019/5/7
اخلميس
2019/5/9
األحد
2019/5/12

للعام الجامعي  2019/2018في الفترة من  2019/5/2حتى 2019/5/16
الرتويح الرياضى
املواد الصحية
اإلدارة الرياضية
التدريب الرياضى
طرق تدريس
سيكولوجية الرتويح
االختبارات املقاييس فى
سيكولوجية القيادة
سيكولوجية التدريب
دراسة متقدمة فى علم النفس
الرياضى
املواد الصحية
واجلماعات الرياضية
واملنافسات
الرتبوي الرياضي
االختبارات واملقاييس فى
الرياضة املدرسية

االختبارات واملقاييس فى
التدريب الرياضى

االختبارات واملقاييس فى
اإلدارة الرياضية

طرق تدريس األنشطة الرياضية

اإلعداد البدني()2

إدارة املسابقات الرياضية

دراسة متقدمة فى الصحة
الرياضية()2
دراسة متقدمة
فى تربية القوام

حلقة حبث

حلقة حبث

حلقة حبث

حلقة حبث

تكنولوجيا التعليم الرياضي

امليكانيكا احليوية()2

إدارة متخصصة

القياسات الفسيولوجية

علم النفس
االختبارات املقاييس
فى علم النفس الرياضى

االختبارات واملقاييس فى
الرتويح الرياضى
اإلدارة فى اجملال
الرتوحيي()2
حلقة حبث
الرتبية الرتوحيية

تعليمات هامة :





يبدأ االمتحان يف متام الساعة العاشرة صباحا وزمن االمتحان ثالث ساعات  -مببنى البنات التعليمى.
على كل طالب تقديم ما يفيد حتقيق شخصية ( رقم اجللوس ).
*ممنوع دخول التليفون احملمول داخل اللجان.
أي إخالل بنظام االمتحان يعرض الطالب للمسائلة القانونية .

املختص

رئيس القسم

أ.د /عالء حممد حلويش

يعتمد ،
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

عميد الكلية

جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
Faculty Of Physical Education
Higher Studies Department

كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

اليوم والتاريخ
اخلميس
2019/5/2
األحد
2019/5/5

جدول امتحان أولى دكتوراه للعام الجامعي  2019/2018في الفترة من  2019/5/2حتى 2019/5/16
علم النفس الرياضي
علوم الصحة الرياضية
اإلدارة رياضية
التدريب الرياضي
طرق تدريس

علم احلركة الرياضية

إحصـــــــــــــــــــاء متقـــــــــــــــــدم
دراسة متقدمة يف طرق تدريس
الرتبية الرياضية()2

فسيولوجيا التدريب
الرياضي ()2

دراسة متقدمة يف اإلدارة
الرياضية()2

دراسة متقدمة يف الصحة

دراسة متقدمة يف التدريب
الرياضي

القيادة اإلدارية

الثالثاء
2019/5/7
االجتاهات الرتبوية الرياضية املعاصرة القياسات الفسيولوجية
اخلميس
2019/5/9
دراسات متقدمة يف تكنولوجيا التعليم مشكالت رياضة املستويات
األحد
العليا
 2019/5/12الرياضي
الثالثاء
2019/5/14
اخلميس
احلاسب االىل ()2
2019/5/16

دراسة متقدمة يف فسيولوجيا دراسة متقدمة فى علم
النفس الرياضي
الرياضة

األسس العلمية للحركات
الرياضية

القياسات االنثروبومرتية

القياسات النفسية

التحليل احلركي ()3

التسويق الرياضي ()2

دراسة متقدمة يف الصحة
الرياضية

سيكولوجية الشخصية
الرياضية()2

التحليل البيوميكانيكى
للمهارات احلركية

اإلعالم الرياضي

التغذية الرياضية ()2

العمليات العقلية العليا ()2

امليكانيكا احليوية ()2

فلســـــــــــــــــــــفة الرتبيـــــــــــة الرياضيــــــــــــــــــــــــــة
أساسيات احلاسب االىل

احلاسب االىل ()2

تعليمات هامة :





يبدأ االمتحان يف متام الساعة العاشرة صباحا وزمن االمتحان ثالث ساعات  -مببنى البنات التعليمي.
على كل طالب تقديم ما يفيد حتقيق شخصية ( رقم اجللوس ).
ممنوع دخول التليفون احملمول داخل اللجان .
أي إخالل بنظام االمتحان يعرض الطالب للمسائلة القانونية .

املختص

رئيس القسم

أ.د /عالء حممد حلويش

يعتمد ،
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

عميد الكلية

جامعة طنطا

TANTA UNIVERSTY
Faculty Of Physical Education
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كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

اليوم والتاريخ
اخلميس
2019/5/2
األحد
2019/5/5
الثالثاء
2019/5/7
اخلميس
2019/5/9
األحد
2019/5/12
الثالثاء
2019/5/14

جدول امتحان الفرقة الثانية دكتوراه للعام الجامعي  2019/2018في الفترة من  2019/5/2حتى 2019/5/16
الرتويح الرياضى
علم النفس الرياضى
علوم الصحة الرياضية
اإلدارة رياضية
التدريب الرياضي
طرق تدريس
التقويم فى الرتويح
التقويم فى فسيولوجيا املشكالت النفسية
التقويم يف االدارة
سيكولوجية التدريب
دراسة متقدمة يف علم
الرياضى
للرياضيني
الرياضة
الرياضية
النفس الرتبوي الرياضي واملنافسات
حلقة حبث

حلقة حبث ()1

التقويم فى الرتبية
الرياضة

ختطيط الربامج
التدريبية ()2

تطبيقات طرق تدريس

التقويم
يف التدريب الرياضي

التخطيط الرياضي

االدارة املدرسية

األسس العلمية لتدريب
الناشئني

نظريات االتصال

النمو املهين
الرياضي(إعداد املعلم)

تطبيقات تدريب رياضي

حلقة حبث

القياسات الفسيولوجية

التنمية اإلدارية
الرياضية

املنشطات احملرمة دوليا
يف الرياضة ( ) 2
التأهيل الرياضي
حلقة حبث

تطبيقات تطبيقات
إدارة ختصصية صحة رياضة

حلقة حبث

حلقة حبث

احلاسب االىل فى البيانات
احلركية

سيكولوجية التدريب
واملنافسات ()2

سيكولوجية الرتويح
الرياضى ()2

قراءات متقدمة فى علم
احلركة

تطبيقات
علم نفس رياضي

ختطيط الربامج
الرتوحيية

قراءات متقدمة فى
امليكانيكا احليوية

األخصائي النفسي
الرياضي كمهنة

الرتويح الرياضي كمهنة

حلقة حبث

التقويم
علم النفس الرياضي

تطبيقات ترويح رياضي

تطبيقات ميكانيكا
حيوية

تعليمات هامة :





يبدأ االمتحان يف متام الساعة العاشرة صباحا وزمن االمتحان ثالث ساعات  -مببنى البنات التعليمي.
على كل طالب تقديم ما يفيد حتقيق شخصية ( رقم اجللوس ).
ممنوع دخول التليفون احملمول داخل اللجان.
أي إخالل بنظام االمتحان يعرض الطالب للمسائلة القانونية .

املختص

رئيس القسم

أ.د /عالء حممد حلويش

يعتمد ،
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

علوم احلركة الرياضية
التقويم فى علوم احلركة

عميد الكلية

جامعة طنطا
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كلية الرتبية الرياضية
إدارة الدراسات العليا

بيان إحصائي بعدد الطالب المتقدمين جدول المتحان الدراسات العليا
القسم العلمى
طرق تدريس

التدريب الرياضي
اإلدارة رياضية
علوم الصحة الرياضية

علم النفس الرياضي
علوم احلركة الرياضية
الرتويح الرياضي

املختص

للعام الجامعي  2019/2018في الفترة من  2019/5/2حتى 2019/5/16
الفرقة األوىل دكتوراه
الفرقة الثانية ماجستري
الفرقة األوىل ماجستري
الدبلوم
عدد الطالب يف مجيع املواد
عدد الطالب يف مجيع املواد 6
عدد الطالب يف مجيع املواد 11
عدد الطالب يف مجيع املواد 3
طالب
طالب
طالب
طالب
مادة طرق البحث  13طالب
مادة مناهج وطرق تدريس 5
طالب
يوجد
ال
عدد الطالب يف مجيع املواد
عدد الطالب  65طالب يف مجيع عدد الطالب يف مجيع املواد 29
طالب
طالب
املواد
عدد الطالب يف مجيع املواد
عدد الطالب  16طالب يف مجيع عدد الطالب يف مجيع املواد 9
عدد الطالب يف مجيع املواد4
واحد
طالب
املواد
طالب
يوجد
ال
عدد الطالب يف مجيع املواد
عدد الطالب يف مجيع املواد 7
عدد الطالب يف مجيع املواد 24
طالب
طالب
طالب
مادة املنشطات احملرمة  25طالب
مادة تطبيقات فسيولوجيا
الرياضة  27طالب
مادة االختبارات واملقاييس طالب عدد الطالب يف مجيع املواد
طالب واحد فى مجيع املواد
ال يوجد
واحد
واحد
ال يوجد

عدد الطالب يف مجيع املواد3
طالب

ال يوجد

ال يوجد

عدد الطالب يف مجيع  20طالب

عدد الطالب يف مجيع  3طالب

رئيس القسم

أ.د /عالء حممد حلويش

4

3
طالب
3

طالب

عدد الطالب يف مجيع املواد 2
طالب
ال يوجد

الفرقة الثانية دكتوراه
عدد الطالب يف مجيع املواد 2
طالب
عدد الطالب يف مجيع املواد 7
طالب
عدد الطالب يف مجيع املواد 7
طالب
عدد الطالب يف مجيع املواد 3
طالب

عدد الطالب يف مجيع املواد 3
طالب
عدد الطالب يف مجيع املواد طالب
واحد
عدد الطالب يف مجيع املواد 4
طالب

يعتمد ،
أ.د /عزة شوقي الوسيمي

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

عميد الكلية

