
كلية التربية الرياضية- جامعة حماة

(المؤقت  )  2018/2017             جدول االمتحان النظري لطالب كلية التربية الرياضية للفصل األول من العام الدراسي 

السنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األوىلاليوم والتاريخ

(12.30-11) (3)ألعاب القوى (10-9) التشريح2018/1/14االحد 

نظريات وأسس التربية الرياضية 2018/1/15االثنني 

(9-10.30)
(12.30-11)طرائق البحث العلمي 

(12.30-11)م  (2)ألعاب القوى (10.30-9)م(2)اللغة األجنبية 2018/1/16الثالثاء 
-11) م (1)السباحة واأللعاب المائية 

12.30)

(10.30-9)م(4)اللغة األجنبية 2018/1/17االربعاء 
-11)م  (2)تدريب رياضة التخصص 

12.30)

-9) (1)التمرينات الرياضية 2018/1/18اخلميس 

10.30)

-11)المدخل في اإلدارة الرياضية

12.30)

(10-9)اللياقة البدنية (12-11) م الثقافة العربية2018/1/21 االحد 
 الطب الرياضي وإصابات المالعب

(11-12.30)

(10.30-9) (1)اللغة األجنبية 2018/1/22االثنني 
-11)م  (1)علم التدريب الرياضي 

12.30)

2018/1/23الثالثاء 
-9) م(2)التمرينات الرياضية 

-11)م(2)جمباز  + (10.30

12.30)

-11) (2)السباحة واأللعاب المائية 

12.30)

(12.30-11) كرة قدم الصاالت(10-9)األعداد البدني م 2018/1/24االربعاء 

(10.30-9) (3)اللغة األجنبية2018/1/25اخلميس 
-11) (1)تدريب رياضة التخصص 

12.30)

(12.30-11)  (3)جمباز (10.30-9) (1)ألعاب القوى 2018/1/28االحد 

(12.30-11)علم الحركة الحيوي (10.30-9) م (2)كرة القدم (12.30-11) م(1)كرة الطائرة 2018/1/29االثنني 

-9)مهارات الحاسوب م 2018/1/30الثالثاء 

10.30)
(12.30-11)م  (2)المنازالت 

(12.30-11) المعالجة الفيزيائية م(10.30-9) (1)المنازالت 2018/1/31االربعاء 

(10.30-9) (1)كرة القدم 2018/2/1اخلميس 
  م                 األختبارات والمقاييس

 (11-12.30)

(10-9) علم وظائف األعضاء2018/2/4االحد 
-11) اإلدارة والتنظيم الرياضي م

12.30)

الصحة العامة واإلسعافات 2018/2/5االثنني 

(10.30-9)األولية م 

-11) فيزيولوجيا التدريب والتغذية

12.30)

كرة  + (10.30-9) (2)كرة اليد 2018/2/6الثالثاء 

(12.30-11)م  (2)السلة 
(10.30-9)م  (4)منازالت 

(12.30-11) التعلم الحركي م(10.30-9) (1)كرة السلة 2018/2/7االربعاء 

(10.30-9)طرائق التدريس م 2018/2/8اخلميس 
-11) (2)علم التدريب الرياضي 

12.30)

(10.30-9)اللغة العربية2018/2/11االحد 
 الترويح الرياضي واأللعاب الصغيرة

(11-12.30)

(12.30-11) م رياضة الخواص(10.30-9)علم النفس الرياضي2018/2/12االثنني 

(10.30-9)م (1)كرة اليد 2018/2/13الثالثاء 
المبادئ األساسية لرياضة المبارزة 

(12.30-11)والفروسية م 

(12.30-11) (3)منازالت (10.30-9) (2)كرة الطائرة 2018/2/14االربعاء 

(10.30-9) (1)جمباز 2018/2/15اخلميس 
-11) مبادئ االحصاء الرياضي

12.30)
(10.30-9)العروض الرياضية م 

رئيس الهيئة االدارية   رئيس االمتحانات       رئيس الدائرة        النائب العلمي         النائب االداري            عميد كلية التربية الرياضية

طلة قنبر                  الدكتور نصر القاسم. منذر الدالي          د. رشا قبيطري          انس موعاني        د.    احمد الخضر         م

.يرجى االنتباه والتأكد من التاريخ والوقت لكل مقرر: مالحظة 
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