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 م 2022 - 2021الجدول الدراسي للعام الجامعــــي 
 الفرقة الثالثة بنات) الئحة جديدة ( –الفصل الدراسي األول 

           

    

 الشعبة

 السبـــــــــت 
 8 7 6 5 4 3 2 1 محاضرة

 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 -1 1 - 12 12 - 11 11 - 11 11 - 9 الزمن

1  
 تطبيقات في طرق التدريس

 1ملعب يد د/ ميلودي محمد سعد
 ــــــــــــــــــــــ

 الترويح وأنشطة الخالء
 (2) م   سماح جمعةم.م/ 

 ــــــــــــــــــــــ

2  
 تطبيقات في طرق التدريس

 2ملعب يد     د/ اسالم شهبه
 الخالء الترويح وأنشطة
 (1) م   م.م/ سارة عادل

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ  3
 تطبيقات في طرق التدريس

 1ملعب يد    د/ أسماء السمين
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

4  
 الترويح وأنشطة الخالء

 (1) م   م.م/ أمنية أبوالمعاطي
 تطبيقات في طرق التدريس

 1ملعب يد د/ ميلودي محمد سعد
 ــــــــــــــــــــــ 

5  
 الترويح وأنشطة الخالء ــــــــــــــــــــــ

 (2) م    م.م/ سماج جمعة
 تطبيقات في طرق التدريس

 1ملعب يد    د/ أسماء السمين
 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ  6
 الترويح وأنشطة الخالء

 (3م.م/ هالة عوض   ) م
 ــــــــــــــــــــــ

 تطبيقات في طرق التدريس
 2ملعب يدد/ اسالم شهبه  

7  
 التعبير وااليقاع الحركي

 د/ وفاء الماحي
 ــــــــــــــــــــــ

 تطبيقات في طرق التدريس
 1ملعب يد   د/ ميلودي محمد سعد

 ــــــــــــــــــــــ

8  
 تطبيقات في طرق التدريس

 1ملعب يدد/ أسماء السمين   
 التعبير وااليقاع الحركي ــــــــــــــــــــــ

 م.م/ اسراء عبدالرافع
 ــــــــــــــــــــــ

9 
  

 ــــــــــــــــــــــ 
 تطبيقات في طرق التدريس

 2ملعب يدد/ اسالم شهبه  
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  11
 الترويح وأنشطة الخالء

 ( 1م.م/ سارة عادل  ) م
 تطبيقات في طرق التدريس

 2ملعب يد    د/ نهال عادل

11  
 تطبيقات في طرق التدريس

 ملعب الطائرة د/ مريم عمران
 التعبير وااليقاع الحركي

 الماحي د/ وفاء
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

12  
 الترويح وأنشطة الخالء

 (2م.م/ أسماء شريف ) م
 تطبيقات في طرق التدريس

 2ملعب يدم.م/ نهي فاروق  
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

13  
 الترويح وأنشطة الخالء

 (3م.م/ هالة عوض  ) م
 ــــــــــــــــــــــ

 تطبيقات في طرق التدريس
 2ملعب يد     د/ نهال عادل

 ــــــــــــــــــــــ

14  
 التعبير وااليقاع الحركي

 د/ مرام سراج
 تطبيقات في طرق التدريس

 ملعب الطائرةد/ مريم عمران   
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ  15
 التعبير وااليقاع الحركي

 د/ مرام سراج
 تطبيقات في طرق التدريس

 2ملعب يد  م.م/ نهي فاروق
 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ  16
 الترويح وأنشطة الخالء
 (4م.م/ أسماء شريف  ) م

 التعبير وااليقاع الحركي
 د/ مرام سراج

 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  17

      

  ( للمحاضرات وجهًا لوجه00وًم تدروس نسية % On line   خالل نظامTeam    Microsoft) 
 ر

 

 املروحة خلف املرمي مبلعب كرة القدم  3، م 2م ، 1م 

 

 

 

 
 
 



 

 عمود الكلوة                وعًمــد ،،                        وكول الكلوة لشىون الًعلوم والطالب             

 

 أ.د/ عالء حممد حلووش                                  أ.د/ هاني دعود عيداملنعم                 

TANTA UNIVERSITY 

FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 

OFFICE OF THE VICE DEAN FOR EDUCATION 

AND STUDENT AFFAIRS 

 طنطب جبيعة

 انريبضية انرتثية كهية
 وانطالة انتعهيى نشئوٌ انكهية وكيم يكتت

Email: vd_ student@phed.tanta.edu.eg Web: phy.tanta.edu.eg 
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 الفرقة الثالثة بنات) الئحة جديدة ( –الفصل الدراسي األول 

 ر

          

     

 الشعبة

 االحــــــد 
 8 7 6 5 4 3 2 1 محاضرة

  4-3 3 - 2 2 -1 1 - 12 12 - 11 11 - 11 11 - 9 الزمن
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 الفرقة الثالثة بنات) الئحة جديدة ( –الفصل الدراسي األول 

 ر

           

    

 الشعبة

 االثنيــــــن 
 8 7 6 5 4 3 2 1 محاضرة

 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 -1 1 - 12 12 - 11 11 - 11 11 - 9 الزمن

1  
 التعبير وااليقاع الحركي

 م.م/ شيماء االشعل
 ــــــــــــــــــــــ

 تطبيقات في طرق التدريس
 1ملعب يد   د/ ميلودي محمد سعد

 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ  2
 التعبير وااليقاع الحركي

  نجوي رمضاند/ 
 تطبيقات في طرق التدريس

 2ملعب يد    د/ اسالم شهبه
 ــــــــــــــــــــــ

3  
 التعبير وااليقاع الحركي

 د/ هناء عفيفي
 ــــــــــــــــــــــ

 الترويح وأنشطة الخالء
 (2)م   م.م/ أمنية أبوالمعاطي

 ــــــــــــــــــــــ

4  
 

 ــــــــــــــــــــــ
 التعبير وااليقاع الحركي
 م.م/ اسراء عبدالرافع

 ــــــــــــــــــــــ

5  
 تطبيقات في طرق التدريس

 2ملعب يد  د/ أسماء السمين
 التعبير وااليقاع الحركي

 م.م/ شيماء االشعل
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

6  
 طرق التدريس تطبيقات في

 2ملعب يد  د/ اسالم شهبه
 ــــــــــــــــــــــ

 التعبير وااليقاع الحركي
 م.م/ شيماء االشعل

 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ  7
 تطبيقات في طرق التدريس

 1ملعب يد   د/ ميلودي محمد سعد
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ  8
 تطبيقات في طرق التدريس

 2ملعب يد د/ اسماء السمين
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

9 
  

 
 القوام والتدليك الرياضي

 د/ هبه فتحي

 تطبيقات في طرق التدريس
 2ملعب يد  د/ اسالم شهبه

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ  11
 تطبيقات في طرق التدريس

 1ملعب يد د/ نهال عادل
 القوام والتدليك الرياضي

 د/ أسماء نوفل
 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ  11
 الترويح وأنشطة الخالء

 (2) م  م.م/ أمنية أبوالمعاطي
 القوام والتدليك الرياضي

 د/ هبه فتحي
 

12  
 القوام والتدليك الرياضي

 م/ مي عبدالرحمن 
 ــــــــــــــــــــــ

 تطبيقات في طرق التدريس
 ملعب طائرة م.م/ نهي فاروق

 ــــــــــــــــــــــ

13  
 تطبيقات في طرق التدريس

 1ملعب يد    د/ نهال عادل
 القوام والتدليك الرياضي

 د/ أسماء نوفل
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ  14
 القوام والتدليك الرياضي

 د/ هبه فتحي

 الترويح وأنشطة الخالء
 (3) م  م.م/ سماح جمعة

 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ  15
 الترويح وأنشطة الخالء

 (3) م م.م/ هالة عوض
 ــــــــــــــــــــــ

 والتدليك الرياضيالقوام 

 م/ مي عبدالرحمن 

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  16
 تطبيقات في طرق التدريس

 2ملعب يد    د/ مريم عمران
 القوام والتدليك الرياضي

 د/ هبه فتحي

17  
 الترويح وأنشطة الخالء

 ( 1) م    م.م/ هالة عوض
 تطبيقات في طرق التدريس

 ملعب طائرة فاروقم.م/ نهي 
 القوام والتدليك الرياضي

 م/ مي عبدالرحمن 
 ــــــــــــــــــــــ

      
 

   . تــم وضـــع اجلـداول الدرادوة  طيقـــًا لإلمكانـــات املًاحــــة بالكلوـــة    
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 م 2022 - 2021الدراسي للعام الجامعــــي  الجدول
 ) الئحة جديدة (بنات الفرقة الثالثة  –الفصل الدراسي األول 

 ر

           

    

 الشعبة

  الثالثـــــــاء

   6 5 4 3 2 1 محاضرة

   3 - 2 2 -1 1 - 12 12 - 11 11 - 11 11 - 9 الزمن

1  

الميكانيكا الحيوية في المجال 
 الرياضي

 أ.د/  عمرو حلويش
& 

 د/سالي الوزير
On line 

 علم االجتماع الرياضي
 

 شيماء المنشاويد/ 
 

On line 

 On line ـــــــــــــــ

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 علم االجتماع الرياضي
 

 مروة أبوشامةد/ 
 

On line 

الميكانيكا الحيوية في المجال 
 الرياضي

 أ.د/  عمرو حلويش
& 

 د/سالي الوزير
On line 

 On line ـــــــــــــــ

11  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

  
 

                    . تــم وضـــع اجلـداول الدرادوة  طيقـــًا لإلمكانـــات املًاحــــة بالكلوـــة   
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 الشعبة

 االربعــــــــــاء 
 8 7 6 5 4 3 2 1 محاضرة

 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 -1 1 - 12 12 - 11 11 - 11 11 - 9 الزمن

 ــــــــــــــــــــــ  1
 القوام والتدليك الرياضي

 د/ أسماء نوفل
 ــــــــــــــــــــــ

 (3جمبــــاز ) 

 رضا يسأ.م.د/ 

 ــــــــــــــــــــــ  2
 القوام والتدليك الرياضي

 م/ مي عبدالرحمن
 ــــــــــــــــــــــ

 (3جمبــــاز ) 
 د/ رحاب رشاد

 ــــــــــــــــــــــ  3
 تطبيقات في طرق التدريس

 2ملعب يد  د/ اسماء السمين
 القوام والتدليك الرياضي

 د/ هبه فتحي

 (3جمبــــاز ) 
 د/ زينب بشير

4  
 تطبيقات في طرق التدريس

 1ملعب يد    د/ ميلودي محمد سعد
 ــــــــــــــــــــــ

 والتدليك الرياضيالقوام 

 م/ مي عبدالرحمن

 (3جمبــــاز ) 
 / االء غنام ) انتداب (

 ــــــــــــــــــــــ  5
 (3جمبــــاز ) 

 مرفت كمال
 ــــــــــــــــــــــ

 القوام والتدليك الرياضي

 د/ أسماء نوفل

6  
 

 ــــــــــــــــــــــ
 (3جمبــــاز ) 

 د/ رحاب رشاد
 الرياضي القوام والتدليك

 م/ مي عبدالرحمن

7  
 القوام والتدليك الرياضي

 د/ فاطمة سعد

 (3جمبــــاز ) 
 د/ زينب بشير

 الترويح وأنشطة الخالء
 (1) م م.م/ أسماء شريف

 ــــــــــــــــــــــ

8  
 القوام والتدليك الرياضي

 م/ مي عبدالرحمن

 (3جمبــــاز ) 
 / االء غنام ) انتداب (

 وأنشطة الخالءالترويح 
 (2) م  م.م/ سارة عادل

 ــــــــــــــــــــــ

9 
  

 
 الترويح وأنشطة الخالء

 (1) مم.م/ سماح جمعة 
 التعبير وااليقاع الحركي
 م.م/ اسراء عبدالرافع

 (3جمبــــاز ) 
 مرفت كمال

 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ  11
 (3جمبــــاز ) 

 يسرضا أ.م.د/ 

 التعبير وااليقاع الحركي
 ــــــــــــــــــــــ د/ نجوي رمضان

11  
 تطبيقات في طرق التدريس

 2ملعب يد  د/ مريم عمران
 ــــــــــــــــــــــ

 (3جمبــــاز ) 
 د/ رحاب رشاد

 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ  12
 التعبير وااليقاع الحركي

 د/ نجوي رمضان
 (3جمبــــاز ) 

 / االء غنام ) انتداب (
 ــــــــــــــــــــــ

13  
 (3جمبــــاز ) 

 رضا يسأ.م.د/ 

 التعبير وااليقاع الحركي
 م.م/ شيماء االشعل 

 تطبيقات في طرق التدريس
 ــــــــــــــــــــــ 1ملعب يد    د/ نهال عادل

14  
 (3جمبــــاز ) 

 د/ رحاب رشاد
 ــــــــــــــــــــــ

 تطبيقات في طرق التدريس
 2ملعب يد  د/ مريم عمران

 ــــــــــــــــــــــ

15  
 (3جمبــــاز ) 

 د/ زينب بشير
 ــــــــــــــــــــــ

 تطبيقات في طرق التدريس
 1ملعب يد م.م/ نهي فاروق

 ــــــــــــــــــــــ

16  
 (3جمبــــاز ) 
 انتداب (/ االء غنام ) 

 تطبيقات في طرق التدريس
 2ملعب يد    د/ مريم عمران

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

17  
 (3جمبــــاز ) 

 / االء غنام ) انتداب (
 تطبيقات في طرق التدريس

 1ملعب يد  م.م/ نهي فاروق
 التعبير وااليقاع الحركي
 م.م/ اسراء عبدالرافع 

 ــــــــــــــــــــــ

  ( للمحاضرات وجهًا لوجه00وًم تدروس نسية % On line   خالل نظامTeam    Microsoft) 
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