
 

TANTA UNIVERSITY 

FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 

OFFICE OF THE VICE DEAN FOR EDUCATION 

AND STUDENT AFFAIRS 

 طنطا جامعة

 الرياضية التربية كلية

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل مكتب

 

 للفرقة الثانية والرابعة ) الئحـــــة جديدة   بنات ( –م) بنين  2022/ 2021( للعام الجامعي  مايو) دور  الثانيللفصل الدراسي  الشفويةجدول االمتحانات               

 

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

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

 اليـوم والتاريـخ 
 الرابعــــــة ) الئحة جديدة (الفرقـــة  الفرقـــة الثانيـــة  ) الئحة جديدة ( 

 بنات بنين بنات بنين

 السبــــــــت 
14    /5    /2022 

 ( انقاذ –(  4سباحـــــة   ) )
 بحمام السباحة

 (2تمرينات   )
 1بصالة التمرينات بالمبني التعليمي 

 البحث العلمي واالحصاء

 لألنشطة الرياضية التحليل الحركي  2بالمبني التعليمي الجديد 1بمدرج 
 (3التدريب الميداني ) بمدرج د/ علي عبيد 

 بملعب التنس االرضي 

 االحــــــــد 
15    /5    /2022 

 في المجال الرياضي  علم الحركة
 تكنولوجيا التعليم 2بالمبني التعليمي الجديد 1بمدرج 

 بمعمل الحاسب االلي

 تخطيط التدريب الرياضي
 بمدرج د/ علي عبيد 

 ( 2االختيار الثاني  ) متقدم 
 ) بصالة الجمباز (            جمباز ال - 

 ) بحمام السباحة (مائية الرياضات ال - 
 كرة اليد

 1بملعب كرة اليد 

 االثنيـــــــن 
16    /5    /2022 

 طرق التدريس والنقد 
   (4مضمار )الميدان والمسابقات  بمدرج د/ عبدالجليل 

 القدم بملعب كرة  

 ( 2االختيار الثاني  ) متقدم 
 ) بصالة الجمباز (            جمباز ال - 

 ) بحمام السباحة (مائية الرياضات ال - 

 البحث العلمي واالحصاء
 

 جــــــودو  بمدرج د/ علي عبيد 
 صالة المنازالت بالدرجة الثالثة

 الثالثــــــاء 
17    /5    /2022 

 تكنولوجيا التعليم
 بمعمل الحاسب االلي 

 في المجال الرياضي  علم الحركة
 االعالم والتسويق واالقتصاد الرياضي  بمدرج / عبدالجليل 

 2بالمبني التعليمي الجديد 1بمدرج 

 تخطيط التدريب الرياضي
 

 الصحة الرياضية  بمدرج د/ علي عبيد 
 2بالمبني التعليمي الجديد 3مدرج ب

 جــــــودو 
 المنازالت بالدرجة الثالثةصالة 

 االربعـــــاء 
18    /5    /2022 

 ( 4مضمار )الميدان والمسابقات 
 بملعب كرة القدم 

 الصحة الرياضية 
   التحليل الحركي لألنشطة الرياضية  بمدرج د/ فاروق غازي 

 2بالمبني التعليمي الجديد 1بمدرج 

 االعالم والتسويق واالقتصاد الرياضي 
 عبيد بمدرج د/ علي 

 كرة اليد
 1بملعب كرة اليد 

 (3التدريب الميداني )
 2بملعب كرة السلة 

 الخميــــــس 
19    /5    /2022 

 (2تمرينات   )
 1بملعب كرة السلة 

 طرق التدريس والنقد 
 ( 1) متقدم   االختيار االول بمدرج د/ علي عبيد 

 جميع المالعب والصاالت 
 ( 1) متقدم   االختيار االول

 ( انقاذ –(  4سباحـــــة   ) ) المالعب والصاالت جميع 
 بحمام السباحة

     . ويتم الدخول من بوابة الموقف  ) البنات ( ابتــــداء مـــن الساعـــــة التاسعة صباحـــاً وعلـــي مـــدار الــيوم .                   علــي أن  تبــدأ االمتحانــــات      •
                                 ويتم الدخول من بوابة سبرباي .  ) البنين ( ابتــــداء مـــن الساعـــــة العاشرة صباحـــاً وعلـــي مـــدار الــيوم . يبدأ االمتحان عقب االنتهاء من االمتحان التطبيقي       
 م  2022-2021للعام الجامعي  هالشخصية أو الكارني ارتداء الكمامة  وإثبات يسمح للطالب بدخول االمتحان بدون ال  •
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 ( ) الئحـــــة جديدةللفرقة الثانية والرابعة  بنات ( –م) بنين  2021/2022( للعام الجامعي  مايو) دور  الثانيللفصل الدراسي  التطبيقيةجدول االمتحانات                    

 

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

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

 

 اليـوم والتاريـخ 
 الفرقـــة الرابعــــــة ) الئحة جديدة ( الفرقـــة الثانيـــة  ) الئحة جديدة ( 

 بنات بنين بنات بنين

 السبــــــــت 
14    /5    /2022 

 ( 2تمرينات   )  ( انقاذ –(  4سباحـــــة   ) )
 صالة التمرينات بالمبني التعليمي

 (3التدريب الميداني )
 بملعب التنس االرضي 

 التحليل الحركي لألنشطة الرياضية
 بمدرج د/ علي عبيد 

 االحــــــــد 
15    /5    /2022 

 د ـــرة اليـــــك
   1ملعب كرة اليد 

 تكنولوجيا التعليم  
ــ  بمعمل الحاسب االلي   ـــــــــــــــــ

 ( 2االختيار الثاني  ) متقدم 
 ) بصالة الجمباز (            جمباز ال - 

 ) بحمام السباحة (مائية الرياضات ال - 

 االثنيـــــــن 
16    /5    /2022 

 جــــــودو 
  صالة المنازالت بالدرجة الثالثة

 ( 4مضمار )الميدان والمسابقات 
 ( 2االختيار الثاني  ) متقدم 

 ) بصالة الجمباز (            جمباز ال - 

 ) بحمام السباحة (مائية الرياضات ال - 

ــ   ـــــــــــــــــ

 الثالثــــــاء 
17    /5    /2022 

 تكنولوجيا التعليم  
 بمعمل الحاسب االلي 

 جــــــودو 
ــ   صالة المنازالت بالدرجة الثالثة ــ  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 االربعـــــاء 
18    /5    /2022 

 د ـــرة اليـــــك ( 4مضمار )الميدان والمسابقات 
   1كرة اليد ملعب 

 التحليل الحركي لألنشطة الرياضية
 2بالمبني التعليمي الجديد 1بمدرج 

 (3التدريب الميداني )
 2بملعب كرة السلة 

 الخميــــــس 
19    /5    /2022 

 ( 2تمرينات   ) 
 1بملعب كرة السلة 

 ( انقاذ –(  4سباحـــــة   ) )
 ( 1) متقدم   االختيار االول

 والصاالت جميع المالعب 
 ( 1) متقدم   االختيار االول

 جميع المالعب والصاالت 

     . ويتم الدخول من بوابة الموقف  ) البنات ( ابتــــداء مـــن الساعـــــة التاسعة صباحـــاً وعلـــي مـــدار الــيوم .                   علــي أن  تبــدأ االمتحانــــات      •
                                 ويتم الدخول من بوابة سبرباي .  ) البنين ( ابتــــداء مـــن الساعـــــة العاشرة صباحـــاً وعلـــي مـــدار الــيوم .                                                                 

 م  2022-2021للعام الجامعي  هالشخصية أو الكارني ارتداء الكمامة  وإثبات يسمح للطالب بدخول االمتحان بدون ال  •


