
  م 2021/2022 الثانى الدراسيجدول الفصل                                                                         

  الفرقة (األوىل)(بنني)
  

  الساعة  الیوم
  2جمموعه   1جمموعه   

1  2  3  4  5    
6  

7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

حد
األ

  

  2مدرج           عبد الحكیم رزق  د/  أ.        االحصاء التطیقي  1مدرج  عماد سمیر محمود      د/ أ. ىمدخل علم النفس الریاض  10- 8
  2مدرج  عماد سمیر محمود     د/ أ. مدخل علم النفس الریاضي  1مدرج             عبد الحكیم رزقد/  أ.       االحصاء التطیقي   10-12
  2مدرج         عاصم صابرد/   أ.               مبادي التدریس   1مدرج                ناصر سید د/     أ.     فسیولوجیا األنسان  12-2
  2مدرج      ناصر سید د/ أ.                  فسیولوجیا األنسان   1مدرج                 عاصم صابرد/   أ.        مبادي التدریس   4- 2
4 -6  

  2مدرج      قضایا معاصره           أ.د/ كمال الدین حسین        1مدرج  الحسینى صالح         د/  أ.م .     مبادي علم الحركة   
  2مدرج       الحسینى صالح د/ م .أ.الحركة مبادي علم الحركة   1مدرج          كمال الدین حسین     د/ أ.       قضایا معاصره   8- 6

ین
الثن

ا
  

  العاب المضرب   سباحة  مصارعة  كرة طائرة  10- 8
  سباحة  العاب المضرب   كرة طائرة  مصارعة  10-12
  مصارعة  كرة طائرة  العاب مضرب  سباحة   12-2
  كرة طائرة  مصارعة  سباحة  العاب المضرب   4- 2
  1مدرج                  ایمن عبده          د/                نظري كرة طائرة   5- 4
  1مدرج                   مروه صبري         د/          نظري العاب مضرب  6- 5
7 -8                                  

ثاء
ثال

ال
  

  العاب المضرب   سباحة  مصارعة  كرة طائرة  10- 8
  سباحة  العاب المضرب   كرة طائرة  مصارعة  10-12
  مصارعة  كرة طائرة  العاب مضرب  سباحة   12-2
  كرة طائرة  مصارعة  سباحة  العاب المضرب   4- 2
  1مدرج               صالح عبدالجابر    د/        نظري مصارعھ      5- 4
  1مدرج                   مؤمن طھ          د/                   نظري سباحة  6- 5

عاء
ألرب

ا
  

8 -10                                  

10-12                                  
12-2                                  
2 -4                                  
6 -7                                  
7 -8                                  

س
خمی

 ال

8 -10                                  
10-12                                  
12-2                                  
4 -5                                  
5 -6                                  

  

 كتبھ   / حنان عبدالتواب احمد          
    

  - ھامة : ملحوظة               
  
  

 ال یتم التعدیل في ھذا الجدول إال بموافقة السید األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .  -1
 % من دروس كل مقرر على حدة .75یجب على الطالب متابعة المحاضرات النظریة والتطبیقیة على أال یقل نسبة الحضور عن  -2
 حتى یتم احتساب نسبھ الغیاب . الطبیة المراقبةمن  المرضیةعلي الطال ب االلتزام باعتماد الشھادات  -3

  
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                  

  
  

 كمال سلیمان حسن عليأ.د/              
  یعتمد                                       
  الكلیةعمید                                           

  
  

  حسن عليكمال سلیمان أ.د/                                        
  
  
  
  
  

 كلیھ التربیة الریاضیة جامعة أسیوط



  
  
  

  م 2021/2022 الثانىجدول الفصل الدراسي 

  الفرقة (األوىل)(بنني)

  الساعة  الیوم
  4جمموعه  3جمموعه 

17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  

حد
األ

  

  2مدرج         عبد الحكیم رزقد/ أ.        االحصاء التطیقي   1مدرج  عماد سمیر محمود   د/ أ.    مدخل علم النفس الریاضي   10- 8
  2مدرج   عماد سمیر محمود  د/ أ.مدخل علم النفس الریاضي   1مدرج                عبد الحكیم رزقد/  أ.     االحصاء التطیقي   10-12
  2مدرج               عاصم صابرد/   أ.        مبادي التدریس   1مدرج                     ناصرسید  د/   أ.     فسیولوجیا األنسان  12-2
  2مدرج            ناصر  سید   د/     أ.     فسیولوجیا األنسان  1مدرج                         عاصم صابرد/   أ.    مبادي التدریس   4- 2
4 -5  

  6- 5  2أ.د/ كمال الدین حسین               مدرج       قضایا معاصرة  1مدرج                  الحسینى صالح د/  أ.   مبادي علم الحركة 
  2مدرج    الحسینى صالح  د/ أ.     مبادي علم الحركة الحركة  1مدرج           أ.د/ كمال الدین حسین             قضایا معاصرة  8- 6

ین
الثن

ا
  

8 -10                            
10-12                            
12-2                            
4 -5                            
5 -6                            
6 -7                            
7 -8                            

ثاء
ثال

ال
  

8 -10                            
10-12                            
12-2                            
3 -4                            
4 -5                            
5 -6                            

عاء
ألرب

ا
  

  سباحة  مصارعة  كرة طائرة  10- 8
  العاب المضرب   كرة طائرة  مصارعة  10-12
  كرة طائرة  العاب مضرب  سباحة   12-2
  مصارعة  سباحة  العاب المضرب   4- 2
  1مدرج                 ایمن عبده د/              نظري كرة طائرة  5- 4
  1مدرج              مروه صبريد/          نظري العاب مضرب  6- 5

س
خمی

 ال

  سباحة  مصارعة  كرة طائرة  10- 8
  العاب المضرب   كرة طائرة  مصارعة  10-12
  كرة طائرة  العاب مضرب  سباحة   12-2
  مصارعة  سباحة  العاب المضرب   4- 2
  1مدرج                   صاالح عبد الجابر      د/                 نظري مصارعھ      5- 4
  1مدرج                      مؤمن طھ         د/                              نظري سباحة  6- 5

  

 كتبھ   / حنان عبدالتواب احمد          
    

  - ھامة : ملحوظة               
  

 ال یتم التعدیل في ھذا الجدول إال بموافقة السید األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .  -1
 % من دروس كل مقرر على حدة .75یجب على الطالب متابعة المحاضرات النظریة والتطبیقیة على أال یقل نسبة الحضور عن  -2
 حتى یتم احتساب نسبھ الغیاب . الطبیة المراقبةمن  المرضیةعلي الطال ب االلتزام باعتماد الشھادات  -3

  
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                  

  
  

 أ.د/ كمال سلیمان حسن علي             
  یعتمد                                       
  عمید الكلیة                                          

  
  

  حسن علي كمال سلیمانأ.د/                                        
  
  
  
  
  
  

 كلیھ التربیة الریاضیة جامعة أسیوط



  
  
  

  م 2021/2022الثانى جدول الفصل الدراسي 

  الفرقة (األوىل)(بنات)
  

  الساعة  الیوم 
  2جمموعه  1جمموعه 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

حد
األ

  

  مدخل علم النفس الریاضي  10- 8
  1مدرج                     عماد سمیر محمودد/ أ.

  مدخل علم النفس الریاضي
  2مدرج                   عماد سمیر محمود  د/ أ.

       االحصاء التطیقي   10-12
  1مدرج                      عبد الحكیم رزقد/  أ.

  االحصاء التطیقي
  2مدرج                     عبد الحكیم رزقد/  أ.

  فسیولوجیا األنسان  12-2
  1مدرج                        ناصر سیدد/ أ.

  فسیولوجیا األنسان
  2مدرج                          ناصر سید د/ أ.

  التدریسمبادي   4- 2
  1مدرج                    عاصم صابرد/   أ.

  مبادي التدریس
  2مدرج                            عاصم صابرد/   أ.

  مبادي علم الحركة  6- 4
  1مدرج              خالد عبد الموجودد/  أ.

  مبادي علم الحركة
  2مدرج                 خالد عبد الموجود د/  أ.

  معاصرةقضایا   8- 6
  1مدرج            أ.د/ كمال الدین حسین 

  قضایا معاصرة 
  2مدرج                أ.د/ كمال الدین حسین

ین
الثن

ا
  

            سباحة   جمباز ایقاعي   كرة طائرة  10- 8

            العاب المضرب   طائرة  جمباز ایقاعى  10-12

            كرة طائرة  العاب المضرب  سباحة   12-2

            جمباز ایقاعى  سباحة  عاب المضرب ال  4- 2
             1مدرج            نظري كرة طائرة         أ.د/ ایمن عبده          5- 4
               1نظري العاب مضرب         أ.د/ مروة صبري           مدرج   6- 5

ثاء
ثال

ال
  

            سباحة   جمباز ایقاعي   كرة طائرة  10- 8

            العاب المضرب   طائرة  جمباز ایقاعى  10-12

            كرة طائرة  العاب المضرب  سباحة   12-2

            جمباز ایقاعى  سباحة  العاب المضرب   4- 2

              1مدرج      رانیا مرسي      د/            جمباز ایقاعى نظري   5- 4

              1مدرج               مؤمن طھد/             سباحة      نظري   6- 5

عاء
ألرب

ا
  

  جمباز ایقاعي   كرة طائرة  العاب المضرب              10- 8
  طائرة  جمباز ایقاعى  سباحة              10-12
  العاب المضرب  سباحة   جمباز ایقاعى               12-2
  سباحة  العاب المضرب   كرة طائرة              4- 2
  1مدرج   ایمن عبده د/       نظري كرة طائرة               5- 4
6 -8                

  1د/ مروه صبري  مدرج   نظري العاب مضرب 
س

خمی
ال

  

  جمباز ایقاعي   كرة طائرة  العاب المضرب              10- 8
  طائرة  جمباز ایقاعى  سباحة              10-12
  العاب المضرب  سباحة   جمباز ایقاعى               12-2
  سباحة  العاب المضرب   كرة طائرة              4- 2
  1مدرج رانیا مرسي د/     نظري جمباز ایقاعى                  5- 4
  1مدرج    مؤمن طھ   د/          نظري سباحة                 6- 5

  

 كتبھ   / حنان عبدالتواب احمد          
    

  - ھامة : ملحوظة               
  
  

  ال یتم التعدیل في ھذا الجدول إال بموافقة السید األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .  -1
 % من دروس كل مقرر على حدة .75یجب على الطالب متابعة المحاضرات النظریة والتطبیقیة على أال یقل نسبة الحضور عن  -2
 حتى یتم احتساب نسبھ الغیاب . الطبیة المراقبةمن  المرضیةعلي الطال ب االلتزام باعتماد الشھادات  -3

 
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                     

  
 أ.د/ كمال سلیمان حسن علي                       

  یعتمد                                       
  عمید الكلیة                                                          

  

 كلیھ التربیة الریاضیة جامعة أسیوط



  كمال سلیمان حسن عليأ.د/                                       
  
  
  
  

  م2021/2022 الثانىجدول الفصل الدراسي 

  ))(بنات الثانيةالفرقة (

  الساعة  الیوم
  4جمموعه  3جمموعه   2جمموعه   1جمموعه 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

حد
األ

  

                    تعبیر حركى   ھوكي   میدان  كرة ید   10- 8

                    میدان  كرة ید  ھوكي  تعبیر حركى  10-12

                    ھوكى  تعبیر حركى   كرة ید  میدان  12-2

                    كرة ید  میدان   تعبیر حركى   ھوكي  4- 2

4 -6                               

ین
الثن

ا
  

              حاسب الي  تعبیر حركى    ھوكي   میدان  كرة ید   10- 8
        حاسب الي      میدان  كرة ید  ھوكي  تعبیر حركى  10-12
  حاسب الي              ھوكى  تعبیر حركى   كرة ید  میدان  12-2

                    كرة ید  میدان   تعبیر حركى   ھوكي  4- 2

4 -5                         

4 -5                          

6 -8                                    

ثاء
ثال

ال
  

  میدان  تعبیر حركى    ھوكى   كرة ید          حاسب الي   10- 8

  تعبیر حركى   كرة ید  میدان  ھوكى     حاسب الي         10-12

  كرة ید  ھوكى   تعبیر حركى   میدان   حاسب الي               12-2

  ھوكى  میدان   كرة ید  تعبیر حركى                 4- 2

                               

  2مدرج             أ.د/ رانیا مرسي                     نظري تعبیر حركى   5- 4
  2مدرج    محمود عطیھ         د/                            نظري میدان  6- 5
  1الي نظري                         د/                        مدرج حاسب   8- 6

عاء
ألرب

ا
  

  تشریح وظیفي  10- 8
  1مدرج سمیر محى الدین   د/   أ.

  مبادي الترویح
  1مدرج     ابراھیم حسین د/أ.

  تشریح وظیفي
  2مدرج سمیر محى الدین    د/   أ.

  مبادي الترویح
  2مدرج         ابراھیم حسین د/أ.

  مبادي الترویح  10-12
  1مدرج         ابراھیم حسین د/أ.

  تشریح وظیفي
  1مدرج سمیر محى الدین  د/  أ.

  مبادي الترویح
  2مدرج         ابراھیم حسین د/أ.

  تشریح وظیفي
  2مدرج سمیر محى الدین    د/   أ.

  الریاضة وصحة المجتمع  12-2
  1مدرج            نسرین د/ أ.

  المجتمعالریاضة وصحة 
  1مدرج   نسرین      د/ أ.

  الریاضة وصحة المجتمع
  2مدرج            نسرین د/ أ.

  الریاضة وصحة المجتمع
  2مدرج            نسرین د/ أ.

  1نظري كرة ید   د/           مدرج     2نظري ھوكى  د/                     مدرج   1نظري كرة ید   د/           مدرج    3- 2
  1نظري ھوكي د/              مدرج   2نظري ید    د/                     مدرج   1نظري ھوكي د/              مدرج   4- 3
6 -8                                    

س
خمی

ال
  

  میدان  تعبیر حركى    ھوكى   كرة ید                10- 8

  تعبیر حركى   كرة ید  میدان  ھوكى                 10-12

  كرة ید  ھوكى   تعبیر حركى   میدان                 12-2

  ھوكى  میدان   كرة ید  تعبیر حركى                 4- 2

4 -6                                    

6 -8                          
  
  

 كتبھ   / حنان عبدالتواب احمد          
    

  - ھامة : ملحوظة               
  

 ال یتم التعدیل في ھذا الجدول إال بموافقة السید األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .  -1
 % من دروس كل مقرر على حدة .75یجب على الطالب متابعة المحاضرات النظریة والتطبیقیة على أال یقل نسبة الحضور عن  -2
 حتى یتم احتساب نسبھ الغیاب . الطبیة المراقبةمن  المرضیةعلي الطال ب االلتزام باعتماد الشھادات  -3

  
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                  

  
 أ.د/ كمال سلیمان حسن علي             

  یعتمد                                       
  عمید الكلیة                                          

  
  سن عليكمال سلیمان حأ.د/                                        

  
  
  

 كلیھ التربیة الریاضیة جامعة أسیوط



  
  
  
  
  

  م2021/2022 الثانىجدول الفصل الدراسي 

  ))( بنني الثانيةالفرقة (

  الساعة  الیوم
  2جمموعة   1جمموعة  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

حد
األ

 

 ھوكى  میدان  مالكمة كرة ید 10- 8

 میدان ھوكى كرة ید مالكمة 10-12

 مالكمة كرة ید ھوكى میدان 12-2

 كرة ید  مالكمة میدان ھوكى 4- 2

4 -5              

         حاسب الي      6- 5

ین
الثن

ا
 

 ھوكى  میدان  مالكمة كرة ید 10- 8
 میدان ھوكى كرة ید مالكمة 10-12
 مالكمة كرة ید ھوكى میدان 12-2
 كرة ید  مالكمة میدان ھوكى 4- 2
 2مدرج          محمود حسن      د/ السید شبیب       د/             نظري مالكمة  5- 4
 2مدرج                محمود عطیھ                     د/                 نظري میدان    6- 5

ثاء
ثال

ال
 

             حاسب الي 10- 8

         حاسب الي     10-12

     حاسب الي        12-2

 حاسب الي             4- 2

5 -6                 

6 -7                 

 1د/                       مدرج              حاسب الي نظري  8- 6

عاء
ألرب

ا
 

  تشریح وظیفي 10- 8
  1أ.د/   سمیر محى الدین             مدرج 

  مبادي الترویح
  2أ.د/ ابراھیم حسین               مدرج 

  مبادي الترویح 10-12
  1أ.د/ ابراھیم حسین                مدرج 

  تشریح وظیفي
  2أ.د/   سمیر محى الدین           مدرج 

  الریاضة وصحة المجتمع  12-1
  1مدرج                   ناديأ.د/ نسرین 

  الریاضة وصحة المجتمع
  2مدرج                       ناديأ.د/ نسرین 

 2مدرج   د/ احمد تمیم    السعود خالد ابونظري ھوكى   د/   1مدرج د/ احمد تمیم      مصطفي السباعى نظري كرة ید د/  3- 2
 2مدرج  د/ حنان       مصطفي السباعىنظري كرة ید   د/  1مدرج خالد ابو السعود   / د/ حنان   نظري ھوكى د/  4- 3

س
خمی

ال
 

8 -10                 

10-12                 

12-1                  

2 -3                 

3 -4                  

 كتبھ   / حنان عبدالتواب احمد          
    

  - ھامة : ملحوظة               
  

 ال یتم التعدیل في ھذا الجدول إال بموافقة السید األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .  -1
 % من دروس كل مقرر على حدة .75المحاضرات النظریة والتطبیقیة على أال یقل نسبة الحضور عن یجب على الطالب متابعة  -2
 حتى یتم احتساب نسبھ الغیاب . الطبیة المراقبةمن  المرضیةعلي الطال ب االلتزام باعتماد الشھادات  -3

  
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                  

  
  

 أ.د/ كمال سلیمان حسن علي             
  یعتمد                                       
  عمید الكلیة                                          

  

 كلیھ التربیة الریاضیة جامعة أسیوط



  
  كمال سلیمان حسن عليأ.د/                                        

  
  
  

  م2021/2022 الثانىجدول الفصل الدراسي   

  )(الثانية )( بننيالفرقة 

  الساعة  لیوما  
  4جمموعه   3جمموعه 

17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

حد
األ

  

8 -10                                  
10-12                                  
12-2                                  
2 -4                                  

ین
الثن

ا
  

                          حاسب ايل  10- 8
                  حاسب ايل          10-12
          حاسب ايل                  12-2
  حاسب ايل                          8- 7

ثاء
ثال

ال
  

 ھوكى  میدان  مالكمة كرة ید  10- 8

 میدان ھوكى كرة ید مالكمة  10-12

 مالكمة كرة ید ھوكى میدان  12-2

 كرة ید  مالكمة میدان ھوكى  4- 2

 2مدرج   محمود حسن          د/ السید شبیب     د/   أ.                                 نظري مالكمة  5- 4
  2مدرج      محمود عطیھ         د/  أ.         نظري میدان  6- 5

عاء
ألرب

ا
  

  تشریح وظیفي  10- 8
  1أ.د/   سمیر محى الدین    مدرج 

  مبادي الترویح
  2أ.د/ ابراھیم حسین        مدرج 

  مبادي الترویح  10-12
  1أ.د/ ابراھیم حسین        مدرج 

  تشریح وظیفي
  2أ.د/   سمیر محى الدین    مدرج 

  الریاضة وصحة المجتمع  12-2
  1أ.د/ نسرین            مدرج 

  الریاضة وصحة المجتمع
  2أ.د/ نسرین            مدرج 

 2مدرج خالد   د/ احمد تمیم     د/        نظري ھوكى  1مدرج   مصطفي السباعى    د/ حناننظري كرة ید د/    3- 2
 2مدرج  مصطفي    د/ حنان   د/      نظري كرة ید 1مدرج   خالد   د/ احمد تمیم     نظري ھوكى د/    4- 3
6 -7                                  
  1مدرج                       نظري حاسب الي    د/              8- 6

س
خمی

ال
  

 ھوكى  میدان  مالكمة كرة ید  10- 8

 میدان ھوكى كرة ید مالكمة  10-12

 مالكمة كرة ید ھوكى میدان  12-2

 كرة ید  مالكمة میدان ھوكى  4- 2

4 -6                           
6 -8                           

 كتبھ   / حنان عبدالتواب احمد          
    

  - ھامة : ملحوظة               
 ال یتم التعدیل في ھذا الجدول إال بموافقة السید األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .  -1
 % من دروس كل مقرر على حدة .75یجب على الطالب متابعة المحاضرات النظریة والتطبیقیة على أال یقل نسبة الحضور عن  -2
 حتى یتم احتساب نسبھ الغیاب . الطبیة المراقبةمن  المرضیةعلي الطال ب االلتزام باعتماد الشھادات  -3

  
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                  

  
  

 أ.د/ كمال سلیمان حسن علي             
  یعتمد                                       
  عمید الكلیة                                          

  
  حسن عليكمال سلیمان أ.د/                                        

  
  
  

 كلیھ التربیة الریاضیة جامعة أسیوط



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2021/2022 الثانىدول الفصل الدراسي ج

  بنات   )    –)(   بنين       تدريس  الفرقة (    الثالثة شعبة
  2مجموعھ  1مجموعھ   

 بنات  رابعة                         بنین
 5 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الساعة الیوم

حد
األ

 

8 -10              
10-12              
12-2              
2 -4              
4 -6              

ین
الثن

ا
 

 تخصصات جماعیة  تخصصات فردیة  تخصصات جماعیة  10- 8
 تخصصات فردیة  تخصصات جماعیة  تخصصات فردیة  10-12
 3اصابات عملي فصل        2وسائل عملي  فصل  12-2
      2وسائل  عملي ف  3اصابات عملي فصل  4- 2
 2وسائل عملي فصل   3اصابات عملي فصل       6- 4
6 -8          
7 -8              

ثاء
ثال

ال
  

  القیادة في المجال الریاضي 10- 8
  2مدرج                   أ.د/ جمال دمحم علي        

  اساسیات التقویم 10-12
  2مدرج                      أ.د/ محمود عبد الحلیم     

  تربیة القوام 12-2
 2مدرج                أ.د/عماد الدین شعبان  

2 -4               

4 -6               
6 -7               
7 -8               

عاء
ألرب

ا
 

 تخصصات جماعیة  تخصصات جماعیة  تخصصات فردیة  10- 8
 تخصصات فردیة  تخصصات فردیة  تخصصات جماعیة  10-12
 4- 2 تدریب  میدانى  12-2
 3، فصل   2جماعیة              فصل نظري  تخصصات   6- 4
 3، فصل   2نظري  تخصصات فردیة            فصل   8- 6

 الخمیس
8 -10              

 2مدرج    محمود فاروق صبره          أ.د/              اصابات ریاضیة  نظري  4- 2
 2مدرج    بھاؤ سید محمود                أ.د/           وسائل تعلیمیة نظري 6- 4

  كتبھ   / حنان عبدا لتواب احمد          
   

  - ھامة : ملحوظة               
 ال یتم التعدیل في ھذا الجدول إال بموافقة السید األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .  -1
 % من دروس كل مقرر على حدة .75الحضور عن یجب على الطالب متابعة المحاضرات النظریة والتطبیقیة على أال یقل نسبة  -2
 علي الطال ب االلتزام باعتماد الشھادات المرضیة من المراقبة الطبیة حتى یتم احتساب نسبھ الغیاب . -3

  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                  
  

  أ.د/ كمال سلیمان حسن علي             

 كلیة التربیة الریاضیة



 یعتمد                                       
  عمید الكلیة                                          
  كمال سلیمان حسن عليأ.د/                                        

  
  
  
  
  
  
  
  

  2021/2022الثانى جدول الفصل الدراسي 

  بنات   )    –)(   بنين    ادارة الفرقة (  الثالثة شعبة 
  2مجموعھ  1مجموعھ   

 بنات  بنین             رابعة            
 5 4 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الساعة الیوم

حد
األ

 

 12-10 تدریب میدانى  10- 8
12-2              
2 -4              
4 -6              
5 -6              
6 -7              
7 -8              

ین
الثن

ا
 

  القیادة في المجال الریاضي 10- 8
 1أ.د/ جمال دمحم علي                   مدرج           

  اساسیات التقویم   10-12
 1أ.د/ محمود عبد الحلیم                           مدرج   

  سیكولوجیا  الجماعات الریاضیة     12-2
 2مدرج               شیماء لوليأ.د/    عبد الحكیم رزقأ.د/  

2 -4              

4 -6              
6 -7              
7 -8              

ثاء
ثال

ال
 

 تخصصات جماعیة  تخصاصات فردیة  10- 8
 تخصصات فردیة  تخصصات جماعیة  10-12
 3اصابات عملي فصل  2وسائل عملي  فصل  2وسائل عملي فصل  12-2
 2وسائل عملي فصل  3اصابات عملي فصل  3اصابات عملي فصل  4- 2
4 -5       
 2/3/4نظري تخصصات جماعیة ف  6- 4

 2/3/4نظري تخصاصات فردیة  ف    8- 6

س 
خمی

ال
 

 تخصصات جماعیة تخصصات فردیة  10- 8
 تخصصات فردیة  تخصصات جماعیة       10-12

12-2              
 2مدرج     محمود فاروق صبره     أ.د/            اصابات ریاضیة نظري 4- 2
 2وسائل تعلیمیة نظري           أ.د/  بھاء سید محمود             مدرج  6- 4
5 -6              

  كتبھ   / حنان عبدالتواب احمد          
   

  - ھامة : ملحوظة               
 ال یتم التعدیل في ھذا الجدول إال بموافقة السید األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .  -1
 % من دروس كل مقرر على حدة .75یجب على الطالب متابعة المحاضرات النظریة والتطبیقیة على أال یقل نسبة الحضور عن  -2
 من المراقبة الطبیة حتى یتم احتساب نسبھ الغیاب .علي الطال ب االلتزام باعتماد الشھادات المرضیة  -3

 كلیة التربیة الریاضیة



 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                  
  

  أ.د/ كمال سلیمان حسن علي             
 یعتمد                                       
  عمید الكلیة                                          

  
  علي كمال سلیمان حسنأ.د/                                        

  
  
  
  
  
  

  م2021/2022 الثانىجدول الفصل الدراسي 
  بنات   )    –الفرقة (الثالثة شعبة تدريب    )(   بنين  

  2مجموعھ  1مجموعھ   
 بنات  رابعة                         بنین

 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 الساعة الیوم

حد
األ

 

 جماعیة تخصصات  تخصصات فردیة  10- 8
 فردیةتخصصات  تخصصات جماعیة  10-12
 3اصابات عملي فصل      1وسائل تعلیمیة ف 12-2
    2وسائل تعلیمیة  3اصابات عملي فصل  4- 2

 1وسائل تعلیمیة فصل  3اصابات عملي فصل      6- 4

6 -7            
7 -8            

ین
الثن

ا
 

 1/2/3/4نظري تخصصات جماعیة             فصل  10- 8
 1/2/3/4نظري تخصصات فردیة                   فصل  10-12
 االستاد الریاضي تخصصات جماعیة  تخصصات فردیة  12-2
 تخصصات فردیة االستاد الریاضي  تخصصات جماعیة  4- 2
 8- 7 میدانى  تدریب 6- 4

ثاء
ثال

ال
 

  اساسیات التقویم   10- 8
 1مدرج     أ.د/ محمود عبد الحلیم                          

  القیادة في المجال الریاضي 10-12
 1مدرج          أ.د/ جمال دمحم علي                         

 1مدرج                 التخطیط التدریب الریاضي       أ.د/            12-2
 

2 -4   
4 -6            
5 -6            
6 -7            
7 -8            

عاء
ألرب

ا
 

8 -10            
6 -7            
7 -8            

س
خمی

ال
 

8 -10            

  اصابات ریاضیة نظري 10-12
 1فصل                    د/ اسراء عطا 

   تعلیمیة نظريوسائل 
                       4فصل  أ.د/ بھاء سید محمود             

  وسائل تعلیمیة نظري 12-2
 3فصل  بھاء سید محمود          أ.د/

  اصابات ریاضیة نظري 
 2فصل   د/ اسراء عطا                    

2 -4            
  كتبھ   / حنان عبدالتواب احمد          

   

  - ھامة : ملحوظة               
 ال یتم التعدیل في ھذا الجدول إال بموافقة السید األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .  -1

 كلیة التربیة الریاضیة



 % من دروس كل مقرر على حدة .75على الطالب متابعة المحاضرات النظریة والتطبیقیة على أال یقل نسبة الحضور عن یجب  -2
 علي الطال ب االلتزام باعتماد الشھادات المرضیة من المراقبة الطبیة حتى یتم احتساب نسبھ الغیاب . -3

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                  
  

  أ.د/ كمال سلیمان حسن علي             
 یعتمد                                       
  عمید الكلیة                                        
  كمال سلیمان حسن عليأ.د/                                        

  
  
  
  
  

  م2021/2022 الثانىجدول الفصل الدراسي 
  بنات   )    –الفرقة (رابعة  شعبة إدارة     )(   بنين  

  
  2مجموعھ  1مجموعھ   

 بنات  رابعة                         بنین
 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 الساعة الیوم

حد
األ

 

8 -10           
4 -6           
6 -8           

ین
الثن

ا
 

8 -10 
اش  ر ال اد ت   م

اس ح    رج               أ. د/    2م

10-12 
ة  ة االدر   ال

ال دمحمعلي        رج       أ.د/ج  2م

2 -4 
اض  ة ال غ   ال

رج  ان           م ی ش اد ال  1أ.د/  ع

6 -8           

ثاء
ثال

ال
  

ة 12-2 ا ات ج ة ت د ات ف  ت
ة 4- 2 د ات ف ة ت ا ات ج  ت
انى   8- 4 ر ال   ال

ء 
بعا

الر
ا

 

ل  12-2 ة   ف ا ات ج  1/2/4ن ت

ل ن  4- 2 د    ف ات ف  1/2/4ت

اضي  والعالقات العامه  6- 4 اء صالح    د/           االعالم ال رج  ش  2م

ة 8- 6 ائح ال ان والل ال                د/             الق رج  حازم   2م

س
خمی

ال
 

8 -10 
اضي ال ال ة في ال ائح ال ان والل   الق

ی ال ال رج        أ.د/ حازم   1م

10-12 
اضي  والعالقات العامة  االعالم ال
رج  اء صالح              م  1د/ش

ة 12-2 ا ات ج ة ت د ات ف  ت

ة 4- 2 د ات ف ة ت ا ات ج  ت
  كتبھ   / حنان عبدا لتواب احمد          

   

  - ھامة : ملحوظة               

 كلیة التربیة الریاضیة



  
 ال یتم التعدیل في ھذا الجدول إال بموافقة السید األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .  -1
 % من دروس كل مقرر على حدة .75یجب على الطالب متابعة المحاضرات النظریة والتطبیقیة على أال یقل نسبة الحضور عن  -2
 من المراقبة الطبیة حتى یتم احتساب نسبھ الغیاب .علي الطال ب االلتزام باعتماد الشھادات المرضیة  -3

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                         
  

  أ.د/ كمال سلیمان حسن علي                          
 یعتمد                                       
  عمید الكلیة                                          

  
  كمال سلیمان حسن عليد/   أ.                                     

  
  
  

    م2021/2022 الثانىجدول الفصل الدراسي                                               

  بنات         )  –الفرقة (رابعة    تدريب   )(      بنين
  2مجموعھ  1مجموعھ 

 بنات  رابعة                         بنین
 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 الساعة الیوم

حد
األ

 

8 -10 
ة     ا ح ان   م

ل   د         ف ج ال  2د/ خال ع
ل  ة ف ا ح ان  3م

اض ة لل غ   ال
ان اد ش ل            أ.د/ع  1ف

10-12 
اض  ة لل غ   ال

ان                           اد ش ل أ.د/ع  3ف
ة  ا ح ان   م

ل  د    ف ج  1د/ خال ع ال
12-2 

ة  ا ات ج ة  ت د ات ف  ت

ه  4- 2 د ات ف ة  ت ا ات ج  ت

انى  8- 4 ر ال   ال

ین
الثن

ا
 

8 -10         

10-2           

ة 12-2 ا ات ج ة ت د ات ف  ت

ة 4- 2 د ات ف ة ت ا ات ج  ت

ى         أ.د/    8- 6 اض ر ال امج ال رج   اس ح تق ب   2م
ثاء

ثال
ال

 

8 -10 
ه ن    ا ح ان   م

ى صالح      أ.د/   ل ال  3ف
اش  ر ال ادئ ت   م

ل          أح صالح    أ. د/  2ف

10-12 
اش  ر ال ادئ ت   م

ل          أح صالح أ. د/   3ف
ه ن    ا ح ان   م

ى صالح      أ.د/   ل ال  3ف
12-2  
ر  4- 2 امج ال رج     اس ح   د/   أ.   تق ب  1م
ر      8- 6 ة ال ج ل في هاش /  د أ.  س اد س   د/ م رج     ع   2م

ء 
بعا

الر
ل   10- 8 ا ة ف د اضات ف   1/2/3/4ن ر

ل   10-12 ة ف ا   1/2/3/4ن العاب ج
  كتبھ   / حنان عبدا لتواب احمد          

    

  - ھامة : ملحوظة               
  

 كلیة التربیة الریاضیة



 ال یتم التعدیل في ھذا الجدول إال بموافقة السید األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .  -1
 % من دروس كل مقرر على حدة .75یجب على الطالب متابعة المحاضرات النظریة والتطبیقیة على أال یقل نسبة الحضور عن  -2
 من المراقبة الطبیة حتى یتم احتساب نسبھ الغیاب .علي الطال ب االلتزام باعتماد الشھادات المرضیة  -3

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                         
  
  

  أ.د/ كمال سلیمان حسن علي                          
 یعتمد                                       
  عمید الكلیة                                          

  
  كمال سلیمان حسن عليأ.د/                                        

  
  
  
  

  م2020/2021 الثانىجدول الفصل الدراسي     
  بنات  )  –الفرقة (رابعة  تدريس    )(  بنين    

 2مجموعھ   1مجموعھ 
 رابعة                بنات  رابعة                         بنین

 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 الساعة الیوم

حد
األ

 

8 -10 
 تدریب میدانى  تدریب میدانى 

10-12 
12-2            
2 -4            
4 -6            
6 -8           

ین
الثن

ا
 

 تخصصات جماعیة  تخصصات فردیة  تخصصات جماعیة  10- 8
 تخصصات فردیة  تخصصات جماعیة  تخصصات فردیة  10-2
 2مدرج                  د/                أ.نظري طرق تدریس          12-2
 2مدرج              راشدعاصم صابر د/   أ.           التربیة الحركة   4- 2
4 -6            
6 -8            

ثاء
ثال

ال
 

 1/4تخصصات جماعیھ   نظري ف 10-12
 1/4تخصصات فردیة نظري ف 12-2
 2مدرج   كمال سلیمان         د/  أ.             مناھج الكشافھ نظري  4- 2
3 -4            
4 -6            
6 -8            

عاء
ألرب

ا
 

 تخصصات جماعیة تخصصات فردیة  تخصصات جماعیة  10- 8
 تخصصات فردیة  تخصصات جماعیة  تخصصات فردیة  10-2
 3عملي فمناھج الكشافة       12-2
     3مناھج الكشافة عملي  فصل     4- 2
        1مناھج الكشافة عملي فصل  6- 4
6 -8            

س
خمی

ال
 

 2مدرج                            د/                   التغذیة للریاضین   10- 8
 2مدرج                           د/                مبادي تدریب  الناشئین  10-2
 2مدرج      عاصم صابرد/                                   التربیة الحركة 12-2
2 -4            
4 -6            
6 -8            

  كتبھ   / حنان عبدا لتواب احمد          
  

   

  - ھامة : ملحوظة               
  

 كلیة التربیة الریاضیة



 ال یتم التعدیل في ھذا الجدول إال بموافقة السید األستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب .  -1
 % من دروس كل مقرر على حدة .75والتطبیقیة على أال یقل نسبة الحضور عن یجب على الطالب متابعة المحاضرات النظریة  -2
 علي الطال ب االلتزام باعتماد الشھادات المرضیة من المراقبة الطبیة حتى یتم احتساب نسبھ الغیاب . -3

 
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                         

  
  ال سلیمان حسن عليأ.د/ كم                          

 یعتمد                                       
  عمید الكلیة                                          

  
  كمال سلیمان حسن عليأ.د/                                        

  


