
     

                جامعة االسكندرية  

                               كلية التربية الرياضية للبنات

 

 ـيــرى للفرقـــــه االولــان التحريــدول االمتحــج

  7201/8201" للفصــل الدراســى الثانــــى  " للعـام الجامعـى 

 

 اليــوم

 والتاريــخ
 الزمـن الفتــرة

 الــى مــن

 المــــــــادة
 س ق س ق

 بتــــــــســـــــال

 (26/5/2018) 
 أساسيـات طــرق التدريــس 12 ــ 10 ـــ 2 األولـــي

 االثنين 

(28/5/2018) 

 لغــــــة أجنبيـــــــــة 12 ـــ 10 ــ 2 األولـــي

 الجمبـــــاز الفـــنــــــــى 1 30 12 30 1 الثانيـــة

 اءـــــعــــــــاالرب

(30/5/2018) 

 مدخــل فـــى الترويــــــح 12 ـــ 10 ـــ 2 األولـــي

 الرياضـــــــات المائية 1 30 12 30 1 الثانيـــة

 بتـــــــــــــالس

(2/6/2018) 

 عــــــــلم الحـــــــركة 12 ـــ 10 ـــ 2 األولـــى

 كـــــــــــــــرة اليـــــــــــــد 1 30 12 30 1 الثانيـــة

 االثنـــــــــيــــن

(4/6/2018) 

 القـــــــــــــوام 12 ـــ 10 ـــ 2 األولـــى

 الهــوكــــــــــــي 1 30 12 30 1 الثانيـــة

 االربـــــعـــــــاء

(6/6/2018) 

 حقـــــوق االنـســـــــان 12 ـــ 10 ـــ 2 االولـــى

 كــــــــرة السلــــــــــــة 1 30 12 30 1 الثانيـــة

 الســـــــبــــــت

(9/6/2018) 

 الحاســـــب االلـــــــى 11 ـــ 10 ـــ 1 االولـــى

 االيـــــــــقاع الحـــــــــــركى 12 30 11 30 1 الثانيـــة

       

                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب        

 

      د ،،،   ـــ    يعتم                                              (                                               مايــــــسة محمــــــد البنا    د/ 0   ) أ            

  ة ـ ـ       د الكلي     ـــــ   عمي                                 

                                                                                                                                                         

  (                سوزان محمد عزت     د/  0 أ     )                                                                                                                                            

 

                                        
     

 



 

 

                جامعة االسكندرية          

                             كلية التربية الرياضية للبنات

 

 ةـــــه الثانيـــــرى للفرقــان التحريـدول االمتحــج

 7201/2018ى ــام الجامعــى الثانـــى " للعــل الدراســ" للفص
 

 اليـــــــوم

 والتاريـــــخ
 الزمـن الفــترة

 الـــــى مــــــن
 المــــــــــــادة

 س ق س ق

 ـــــدـــــــاالحـــــ

(27/5/2018) 

 طـرق تدريـس التربيـة الرياضيـة 11 ــــ 10 ـــ 1 االولــي

 التعبيـــر الحركـــــى 12 30 11 30 1 الثانيــه

 ـــاءــالثالثــــــــ

(29/5/2018) 

 التربيـة الرياضيـة فلسفـة وتاريـخ 12 ـــ 10 ــ 2 االولــي

 كــــــرة طائــــــره 1 30 12 30 1 الثانيــه

 الخمــــــــــــيس

(31/5/2018) 

 االصابات الرياضية واالسعافات 11 ـــ 10 ـــ 1 االولــي

 تنـــــس طاولــــــــــــة 12 30 11 30 1 الثانيــة

 االحـــــــــــــــد

(3/6/2018) 

 ةاالحصـاء والتطبيـق فى التربية الرياضي 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــى

 رياضــات الدفــاع عــن النـفــس 1 30 12 30 1 الثانيه

 الثالثــــــــــاء

(5/6/2018) 

 الترويــح فـــى المؤسسـات 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــى

 الجمبــــاز االيقاعـــى 1 30 12 30 1 الثانيــة

 الخميـــــــــس

(7/6/2018) 

 مسابقات الميدان والمضمار 11 ـــ 10 ـــ 1 االولــى

 الرياضــات الصحيـــه 12 30 11 30 1 الثانيـة

 

                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب        

 

      د ،،،   ـــ    يعتم                                              (                                               مايــــــسة محمــــــد البنا    د/ 0   ) أ            

  ة ـ ـ       د الكلي     ـــــ   عمي                                 

                                                                                                                                                         

  (                سوزان محمد عزت     د/  0 أ     )                                                                                                                                            

 

                                                                                                 

  051 -012 -ج ن 



            

 

         

                جامعة االسكندرية        

                             كلية التربية الرياضية للبنات
 

 

 جدول االمتحان التحريرى للفرقـه الثالثـة ) شعبة تعليم التربية الرياضية (

 7201/2018ى ـام الجامعـ" للع الثانــىى ـل الدراسـ" للفص
 

 اليـــــــــوم

 والتاريــــــــخ
 الزمــن الفتـــرة

 الــــى مــــن

 المـــــــــــادة
 س ق س ق

 االحـــــــــــــــــد

(27/5/2018) 
 12 ــ 10 ـــ 2 االولــي

 

 أساسيـــات التقويــــم

 

 الثالثـــــــــــــاء

(29/5/2018) 
 الحركى سيكولوجية التعلم 12 ـــ 10 ــ 2 االولــي

 الخمــــــــــــيس

(31/5/2018) 
 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــي

 

 القيـادة االداريـة فـى المجـال الرياضـى

 

 

 االحـــــــــــــــد

(3/6/2018) 

 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــى
 

 التـربيــة الصحـيـــة

 الجمبـــــاز الفنــــــى 1 30 12 30 1 الثانيــة

 الثالثــــــــــاء

(5/6/2018) 

 الكــــرة الطائـــــرة 11 ـــ 10 ـــ 1 االولــى

 رياضـــات مائيــــة 12 30 11 30 1 الثانيــة

 الخميـــــــــس

(7/6/2018) 

 كــــــــرة اليــــد 11 ـــ 10 ـــ 1 االولــى

 مسابقات الميدان والمضمار 12 30 11 30 1 الثانيــة

 

                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          

 

      د ،،،   ـــ    يعتم                                              (                                               مايــــــسة محمــــــد البنا    د/ 0   ) أ            

  ة ـ ـ       د الكلي     ـــــ   عمي                                 

                                                                                                                                                         

  (                سوزان محمد عزت     د/  0 أ     )                                                                                                                                            
 

 

 

     

  051 -012 -ج ن 



 

 

 جامعة االسكندرية     

 كلية التربية الرياضية للبنات
 

 

 جدول االمتحان التحريرى للفرقه الثالثة ) شعبة الترويح (

 7201/2018" للعام الجامعى  الثانى " للفصل الدراسى
 

 

 اليــــــــــوم

 والتاريــــــخ
 الزمــن الفتـــرة

 الـــــى مـــــن

 المــــــــــــــــــادة
 س ق س ق

 االحـــــــــــــــــد

(27/5/2018) 
 التربيــة الترويحيـــة 12 ــ 10 ـــ 2 االولــي

 الثالثـــــــــــــاء

(29/5/2018) 
 التربيــة الصحيــــــة 12 ـــ 10 ــ 2 االولــي

 الخمــــــــــــيس

(31/5/2018) 
 تربيـــة الخــــــالء 11 ـــ 10 ـــ 1 االولــي

 االحـــــــــــــــد

(3/6/2018) 

 االولــى

 
 الريـــادة فــى الترويــــح 12 ـــ 10 ـــ 2

 

 الثالثــــــــــاء

(5/6/2018) 

 التمــرينــــات 11 ـــ 01 ـــ 1 االولى

 كــــرة الــيـــــــد 12 30 11 30 1 الثانيــة

 الخميـــــــــس

(7/6/2018)  

 كـــــرة طائـــــــرة 11 ـــ 01 ـــ 1 االولى

 العـــاب ترويحيـــه  12 30 11 30 1 الثانيه

 

                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب        

 

      د ،،،   ـــ    يعتم                                              (                                               مايــــــسة محمــــــد البنا    د/ 0   ) أ            

  ة ـ ـ       د الكلي     ـــــ   عمي                                 

                                                                                                                                                         

  (                سوزان محمد عزت     د/  0 أ     )                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  051 -012 -ج ن 



 

                        جامعة االسكندرية    

 كلية التربية الرياضية للبنات
 

 

 جدول االمتحان التحريرى للفرقه الثالثة ) شعبة التدريب الرياضى (

 7201/2018" للعام الجامعى  الثانى " للفصل الدراسى

    

 

                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            

 

      د ،،،   ـــ    يعتم                                              (                                               مايــــــسة محمــــــد البنا    د/ 0   ) أ            

  ة ـ ـ       د الكلي     ـــــ   عمي                                 

                                                                                                                                                         

  (                سوزان محمد عزت     د/  0 أ     )                                                                                                                                            

     
 

    

    

 

 

 

 

 

 اليـــــــوم

 والتاريـــخ
 الزمــن الفتـــرة

 الــــى مـــــن

 المــــــــــــــــــادة
 س ق س ق

 االحـــــــــــــــــد

(27/5/2018) 
 2 ــ 10 ـــ 4 االولــي

نظريات و تطبيقات تدريب النشاط 

 الرياضى التخصصى

 الثالثـــــــــــــاء

(29/5/2018) 
 فسيولوجيـــا الرياضــــه 12 ــــ 10 ـــ 2 االولــى

 الخمــــــــــــيس

(31/5/2018) 
 سيكولوجيه التدريب الرياضى 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــي

 االحـــــــــــــــد

(3/6/2018) 

 القياده االداريه فى المجال الرياضى 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــى

 التـدريـب الريـاضيتقـويـم برامـج  2 30 12 30 2 الثـانيــة

 

 الثالثــــــــــاء

(5/6/2018) 

 االولــى

 

2 

 

 ـــ

 

10 

 

 ــ

 

12 

 
 التــدريــب الريــاضــي

 الخميـــــــــس

(7/6/2018)  
 التحليل الميكانيكى لالنشطة الرياضية 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــى

  051 -012 -ج ن 



 

 جامعة االسكندرية     

  كلية التربية الرياضية للبنات

 
 

 جدول االمتحان التحريرى للفرقه الثالثة )شعبة االدارة الرياضية (

 7201/2018" للعام الجامعى  الثانى" للفصل الدراسى 
 

 

 اليــــــــوم

 والتاريــــخ
 الزمــن الفتــــرة

 الـــــى مـــــن

 المـــــــــــــادة
 س ق س ق

 االحـــــــــــــــــد

(27/5/2018) 
 القيـادة االداريـة فـى المجـال الرياضـى 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــى

 الثالثـــــــــــــاء

(29/5/2018) 

 

 النقــــــد فى المجال الرياضى 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــــى

 الجمبـــاز االيقاعــــى 1 30 12 30 1 الثانيـــة

 الخمــــــــــــيس

(31/5/2018) 
 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــي

في المجال  الســــــــــلوك التنظـــــــــيمى

 الرياضي

 االحـــــــــــــــد

(3/6/2018) 

 12 ـــ 10 ـــ 2 االولـــى

 

 الصحـة النفسيـة فـى المجـال الرياضـى

 

 تنـــــس الطاولـــــــــة 1 30 12 30 1 الثانيـــة

 الثالثــــــــــاء

(5/6/2018)  
 التخطيط الرياضــــى 12 ـــ 10 ـــ 2 االولـــى

 الخميـــــــــس

(7/6/2018) 

 ادارة اقتصاديــات الرياضــة 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــــى

 كــــــرة اليــــد 1 30 12 30 1 الثانيـــة

           

                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            

 

      د ،،،   ـــ    يعتم                                              (                                               مايــــــسة محمــــــد البنا    د/ 0   ) أ            

  ة ـ ـ       د الكلي     ـــــ   عمي                                 

                                                                                                                                                         

  (                سوزان محمد عزت     د/  0 أ     )                                                                                                                                            
 
 

  051 -012 -ج ن 



    

     

 جامعة االسكندرية    

                             كلية التربية الرياضية للبنات
 

 

 للفرقه الرابعة ) شعبة تعليم التربية الرياضية (جدول االمتحان التحريرى 

 7201/2018" للعام الجامعى  الثانــى " للفصل الدراسى

 

 

 اليـــــــــوم

 والتاريــــــخ
 الزمــن الفتــــرة

 الــــــى مـــــن

 المــــــــــادة
 س ق س ق

 تـــــــبــــــــالس

 (26/5/2018) 
 12 ــ 10 ـــ 2 االولــي

 

 التربيـة المقارنة ونظم التعليم

 

 نــــــنيـــــــــاالث

(28/5/2018) 
 برامـج التربيـة الرياضيــة 12 ـــ 10 ــ 2 االولــي

 اءـــــــعــــــاالرب

(30/5/2018) 

 العالقـــات العامــــة 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــي

 كـــــرة السلـــــــة 1 30 12 30 1 الثانيــة

 تـــــــبـــــــالس

(2/6/2018) 
 عـلـم االجتمــاع الرياضــى 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــى

 نـــــــنيـــــــاالث

(4/6/2018) 

 

 تنـــــــــــــس 11 ـــ 10 ـــ 1 االولــى

 

 التمرينات والعروض الرياضية  12 30 11 30 1 الثانيــة

 اءــــعـــــــاالرب

(6/6/2018) 

 التعـبيــر الحركـــي 11 ـــ 10 ـــ 1 االولــى

 

 المبـــــــــارزة 12 30 11 30 1 الثانيــة

 

                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          

 

      د ،،،   ـــ    يعتم                                              (                                               مايــــــسة محمــــــد البنا    د/ 0   ) أ            

  ة ـ ـ       د الكلي     ـــــ   عمي                                 

                                                                                                                                                         

  (                سوزان محمد عزت     د/  0 أ     )                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

  051 -012 -ج ن 



             

  

 جامعة االسكندرية      

                             كلية التربية الرياضية للبنات

 
 

 للفرقه الرابعة ) التدريـــب الرياضــــى (جدول االمتحان التحريرى 

 7201/2018" للعام الجامعى  الثانــى " للفصل الدراسى

 

 

 اليــــــــوم

 والتاريخ
 الزمــن الفتـــرة

 الـــــى مـــــن

 المــــــــادة
 س ق س ق

 تــــــــــبـــــــالس

 (26/5/2018) 
 2 ــ 10 ـــ 4 االولــي

 

نظريات وتطبيقات تدريب النشاط 

 التخصصى الرياضى

 

 ينــــــنــــــــاالث

(28/5/2018) 

 

 12 ـــ 10 ــ 2 االولــي

 

 عـلـم االجتمـاع الرياضـى

 

 اءـــــعـــــــــاالرب

(30/5/2018) 

 

 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــي

 

 الرياضــىالتأهيــل 

 

 تـــــــبـــــــــالس

(2/6/2018) 

 

 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــى

 

 فسيولوجيــا الرياضــة

 

 

 نـــــــيـــــــاالثن

(4/6/2018) 

 

 

 االولــى
 12 ـــ 10 ـــ 2

 

 المنشطات فى المجال الرياضى

 

 اءـــــــعـــــاالرب

(6/6/2018) 

 

 االولــى
 12 ـــ 10 ــ 2

 

سيكولوجية التدريب تطبيقات في 

 والمنافسات

 

 

                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          

 

      د ،،،   ـــ    يعتم                                              (                                               مايــــــسة محمــــــد البنا    د/ 0   ) أ            

  ة ـ ـ       د الكلي     ـــــ   عمي                                 

                                                                                                                                                         

  (                سوزان محمد عزت     د/  0 أ     )                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

  051 -012 -ج ن 



 

         

 

   

 جامعة االسكندرية    

       للبنات                      كلية التربية الرياضية 
 

 للفرقه الرابعة ) الترويــــــــــــح (جدول االمتحان التحريرى 

 7201/2018" للعام الجامعى  الثانــى " للفصل الدراسى

 

 اليـــــــوم

 والتاريـــــخ
 الزمــن الفتـــــرة

 الــــى مـــــن

 المــــــــــادة
 س ق س ق

 الســــــــــبـــــــت

 (26/5/2018) 
 الترويــــــح للخــــواص 12 ــ 10 ـــ 2 االولــي

 

 ينـــــــنــــــــاالث

(28/5/2018) 

 

 السيــــــــاحة الترويحيـــــــــة 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــي

 ءـــــــــعـــــااالرب

(30/5/2018) 

 

 العالقات العامـــــــة 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــي

 

 الســـــــــــبـــت

(2/6/2018) 

 

 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــى
سيكولوجية القيادة والجماعات 

 الرياضية

 تــــــــمرينات 1 30 12 30 1 الثانيــة

 ينـــــــــــــاالثن

(4/6/2018) 

 

 ادارة المؤسســات الترويحيــة 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــى

 الرياضيات المائية 1 30 12 30 1 الثانيــة

 االربـــــــعــــــاء

(6/6/2018) 

 رياضات الدفاع عن النفس 11 ــ 10 ـــ 1 االولــي

 كــــــــــــرة السلـــــــة 12 30 11 30 1 الثانيــة

 

                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب        

 

      د ،،،   ـــ    يعتم                                              (                                               مايــــــسة محمــــــد البنا    د/ 0   ) أ            

  ة ـ ـ       د الكلي     ـــــ   عمي                                 

                                                                                                                                                         

  (                سوزان محمد عزت     د/  0 أ     )                                                                                                                                            
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 جامعة االسكندرية      

                             كلية التربية الرياضية للبنات
 

 

 للفرقه الرابعة ) االدارة الرياضيــة (جدول االمتحان التحريرى 

 7201/2018" للعام الجامعى  الثانــى " للفصل الدراسى

 

 

 اليـــــــــوم

 والتاريـــــخ
 الزمــن الفتــــرة

 الـــــى مــــــن

 المــــــــــادة
 س ق س ق

 تــــــــــبـــــــالس

 (26/5/2018) 

 

 12 ــ 10 ـــ 2 االولــي

 

 إدارة االعمال فى المجال الرياضى

 

 ينــــــــــــــــاالثن

(28/5/2018) 

 

 عـلــم االجتمــاع الرياضـى 12 ـــ 10 ــ 2 االولــي

 

 االربــــــــــــعـاء

(30/5/2018) 

 

 12 ـــ 10 ـــ 2 االولــي
في المجال  العالقــات العــامـــه

 الرياضي

 مسابقـات الميـدان والمضمـار 1 30 12 30 1 الثانيــة

 تــــــبـــــــــالس

(2/6/2018) 

 

 12 ــ 10 ـــ 2 االولــي
التطوير التنظيمي في المؤسسات 

 الرياضية

 

 ينــــنـــــــــاالث

(4/6/2018) 

 

 تنـــــــــــــس 11 ـــ 10 ـــ 1 االولــي

 الكـــرة الطائــــرة 12 30 11 30 1 الثانيــة

       

 

                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            

 

      د ،،،   ـــ    يعتم                                              (                                               مايــــــسة محمــــــد البنا    د/ 0   ) أ            

  ة ـ ـ       د الكلي     ـــــ   عمي                                 

                                                                                                                                                         

  (                سوزان محمد عزت     د/  0 أ     )                                                                                                                                            
 
 

 

  051 -012 -ج ن 


