
      

                                                                               جامعة طنطا      

        كلية التربية الرياضية

   ) الئحـــــة جديدة  (   بنات ( –) بنين  م  2021/2022( للعام الجامعي   مايو) دور  الثانيجـــــدول االمتحانـــات النظريــــة للفصـــل الدراســـي                                 

ــ الي  ــ وم والتاري ــ  خ ــ
 الفرقـــــة األولـــي 

 11.30:    9.30من الساعة  
 الثانيــــــة الفرقـــــة  

 2.30:    12.30من الساعة  
 الثالثـــــة الفرقـــــة  

 11.30:    9.30من الساعة  
 الرابعــــة الفرقـــــة  

 2.30:    12.30من الساعة  

 بنات  بنين  بنات  بنين  بنات  بنين  بنات  بنين 

ــ  تكنولوجيا التعليـــم  فسيولوجيا الرياضة  2022/   5/     28السبــــــــت    ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ــ  2022/   5/     29االحــــــــــد   ــ  ــــــــــــــــــ  تخطيط التدريب الرياضي االصابات واالسعافات االولية  ــــــــــــــــــ

ــ  ( 2تمرينـــــــــات ) ( 1جمبـــــــــاز ) 2022/   5/     30االثنيــــــن    ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ــ  2022/   5/     31الثالثـــــاء    ــ  ــــــــــــــــــ  ( 2االختيار الثاني  ) متقدم  ( 4جمبـــــــــاز ) ــــــــــــــــــ

ــ  جـــــــــــــــــودو  مبــــارزة 2022/   6/     1االربعــــاء    ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ــ  2022/   6/     2الخميــــس    ــ  ــــــــــــــــــ  التحليل الحركي لألنشطة البدنية والرياضية  ادارة المؤسسات الرياضية  ــــــــــــــــــ

ــ  طرق التدريس والنقد أصول التربية الرياضية 2022/   6/     4السبــــــــت    ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ــ  2022/   6/     5االحــــــــــد   ــ  ــــــــــــــــــ  الرياضي البحث العلمي واالحصاء في المجال  سيكولوجية المنافسات الرياضية  ــــــــــــــــــ

ــ  انقـــــــاذ   -(4سباحـــــــة ) ( 2سباحــــــــة ) 2022/   6/     6االثنيــــــن    ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ــ  2022/   6/     7الثالثـــــاء    ــ  ــــــــــــــــــ  واالقتصاد الرياضي االعالم والتسويق  القياس النفسي في المجال الرياضي  ــــــــــــــــــ

ــ  علم الحركة في المجال الرياضي  ( 2مسابقات الميدان والمضمار ) 2022/   6/     8االربعــــاء    ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ــ  2022/   6/     9الخميــــس    ــ  ــــــــــــــــــ  ( 1متقدم االختيار االول )  القياس البدني والحركي  ــــــــــــــــــ

 الصحـــة الرياضيـــة  التشريــــح الوظيـــفي للرياضيين  2022/   6/     11السبــــــــت   

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 (4مسابقات الميدان والمضمار ) اللغة االنجليزية  2022/   6/     13االثنيــــــن   

 كــــــرة اليـــــــــد  الكرة الطائرة 2022/   6/     15االربعــــاء   

ــ  مدخل في االدارة الرياضية  2022/   6/     18السبــــــــت     ــــــــــــــــــــــ

ــ  نساناالحقوق  2022/   6/     20االثنيــــــن     ــــــــــــــــــــــ

   -االمتحانات : تبدأ ملحوظة  
 

ــ الثاني فـــي تمــــام الساعـــة    (   والرابعة للفرقة  )الثانية    -            صباحــــاً                         التاسعة والنصف  ( فـــي تمــــام الساعـــة    والثالثــة للفرقة  )االولــي     -        ــ ة عش ـ ــ رة والنص ـ  ف ظهــــراً. ـ
 االحترازية   باإلجراءات وااللتزام      يحظر علي الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان االمتحانات   -        2022/ 2021لـن يسمح للطالب بدخول االمتحان بدون  اثبات الشخصية أو الكارنيه للعام الجامعي    -     

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ  ــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              يعتمد ،،        عميـــــــــد الكلية                  القائم بعمل  رئيس قسم  شئون الطالب                       
 

 أ . د / عالء محمد حلويش                          أ.د/ هاني سعيد عبدالمنعم                                                              ممدوح عبدالرحيم البنا أ. /                         
  
 



 

 

 

                                                                               جامعة طنطا          

                      كلية التربية الرياضية

  ) الئحة قديمة بنظام التشعيب (  بنات ( –) بنين م 2022 - 2021جدول االمتحانات النظرية للفصل الدراسي الثاني ) دور مايو ( للعام الجامعي 
                                                                                                                 

ــ الي  ــ وم والتاري ــ ــ  خ ــ  ـــــــ
 الثانيــــــة الفرقـــــة  

 

 2.30:    12.30من الساعة  

 الثالثـــــة الفرقـــــة  
 

 11.30:    9.30من الساعة  

 الرابعــــة الفرقـــــة  
 

 2.30:    12.30من الساعة  

 شعبــة إدارة  شعبــة تدريـــب  شعبــة إدارة  شعبــة تدريـــب 

ــ  2022/   5/     29االحــــــــــد   ــ  ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ
سيكولوجية المنافسات  

 الرياضية
 االجتمـــــــــــاع الرياضــــــــــــيعلــــــــم  (2تطبيقات ترويحية )

ــ  2022/   5/     30االثنيــــــن     ـــــــ
 مبادئ الرياضات الفردية

 رفع أثقال( –) كاراتيه 
ــ  ــ  ـــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

ــ  2022/   5/     31الثالثـــــاء    ــ  ـــــــ  الحاســـــــــــب اآللــــــــــــــــي  الحاســـــــــــب اآللــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــ

ــ  2022/   6/     2الخميــــس    ــ  ـــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ  المنافســـــــات الرياضيــــــــــــة طــــرق إدارة  إدارة المؤسسات الرياضية  ـــــــــــــــــــــ

ــ  2022/   6/     5االحــــــــــد   ــ  ـــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ  والقوانين التشريعات تخطيط برامج التدريب  ـــــــــــــــــــــ

ــ  2022/   6/     7الثالثـــــاء    ــ  ـــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ  الحيوية الميكانيكا ـــــــــــــــــــــ
تحكيــم رياضـــة 

 (2تخصــصية)

ــ  2022/   6/     9الخميــــس    ــ  ـــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ
تدريـــــب  مبـــادئ 

 الناشئيـــــن
ــ   ـــــــــــــــــــــ

 - االمتحانات :تبدأ ملحوظة 
 (في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهــــراً.   والرابعة للفرقة  )الثانية    -                         صباحــــاً                    التاسعة والنصف ( فـــي تمــــام الساعـــة    والثالثة للفرقة  )االولــي      -

 م   2022  -  2021لـن يسمح للطالب بدخول االمتحان بدون تحقيق الشخصية أو بدون الكارنية للعام الجامعي         -

االلتزام باإلجراءات االحترازية  مع ضرورة    يحظر علي الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان االمتحانات        -

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              يعتمد ،،        عميـــــــــد الكلية                  القائم بعمل  رئيس قسم  شئون الطالب                       
 

 د / عالء محمد حلويش  أ .                          أ.د/ هاني سعيد عبدالمنعم                                                            ممدوح عبدالرحيم البنا أ. /                        
 

 
 

 



 

     

 

 

 جامعة طنطا     

                                                                                                                             كلية التربية الرياضية  
                                 ــــــــــــــــــ       

                                                              

 (  2022مايو )   (الئحــة قديمـــة ) الفرقة الرابعــــــــــــــة   طالبجدول امتحان 

 ( بنيــن فقــط ) 

 الفرقــــة اســــــــــــــم المــــــــــــــــادة  اليوم والتاريخ 
 االحــــــــــد  

 الرابعـــة  مبادئ البحــــــث العلمـــــــــي  2022/   6/     5  

 الثالثـــــاء  

 الرابعـــة  التربيـــــة االجتماعيــــة  2022/   6/     7  

 الخميــــس  

ــ ـــة ـتربيــ 2022/   6/     9    الرابعـــة  ــة ـمقارنــــ

 

الثانية عشر والنصف  يبـــــدأ امتحـــــــان مواد الفرقـــة الرابعـــة فــــــي تمــــــــام الساعـــــــــة       

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              يعتمد ،،        عميـــــــــد الكلية                  القائم بعمل  رئيس قسم  شئون الطالب                         
 

 أ . د / عالء محمد حلويش                           أ.د/ هاني سعيد عبدالمنعم                                                            ممدوح عبدالرحيم البنا أ. /                        
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 **************** 

 صباحـــا   التاسعة والنصفالساعة الفرقة االولي ) بنين+ بنات ( في تمام *  -

 الثانية عشر ونصف ظهرا  الساعة الفرقة الثانية ) بنين+ بنات ( في تمام *  -

 صباحـــا   التاسعة والنصفالساعة في تمام الفرقة الثالثة ) بنين+ بنات ( *  -

 الثانية عشر ونصف ظهرا  الساعة في تمام الفرقة الرابعة ) بنين+ بنات ( *  -

                                
 
 



 

 جامعة طنطـا       

 كلية التربية الرياضيــة              
   

جداول االمتحانات الشفوية والتطبيقية والنظرية لجميع  
 (   الئحة قديمة بنظام الشعب   - )الئحة جديدة الفرق 

 بنات ( –للفصل الدراسي الثاني ) بنين  
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