
                                             املنصـــورة   جامعـة 

ـــة ــ                                        كليـــة التربيـــــة الرياضيـ

                                              مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 
Mansoura University 

Faculty of Physical Education 
Vice Dean's Office for Education 

and Students Affairs 
 

 دقيقة 51د قبل موعد اللجنة ب و التواج غري مصرح بدخول اللجنة بدون كمامة مع مراعاة كافة االجراءات االحرتازية -
 غري مصرح بوجود املوبايل داخل اللجنة نهائيا   -
 غري مصرح بدخول االمتحان إال بوجود كارنية الكلية.  -
 دقيقة(51بعد مرور ) تغري مصرح بدخول االمتحانا -

 
 وكيل الكلية

 ورئيس جلان النظام واملراقبة

 )أ.د/ إيهاب حامد أمحد الرباوى(

  
 ليةعميد الك

 ورئيس عام االمتحانات

 
 )أ.د/ أمحد عبد العظيم عبداهلل(

 * عقد االمتحانات باجلدول مرهونة  مبا يصدُر من قرارات من اجلهات املعنيه فى تنظيم هذا الشأن .

 التحريري االمتحانجدول 
 بنات( -)  بنني   ى ــــــــــــــــة األولــرقـــــــــــــــــــــلفا

  م0202 ينايردور  – األول الدراسيالفصل  امتحان نهاية 
 موعد بدء االمتحان       -
 مساءا     1   حىت الساعة      عصرا      4    من الساعة: مسائية فرتة  -

توقيت  الزمن ـــــــــــــــــــــــــــــــادةامل التاريخ اليوم
 االمتحان

 ساعــة التشريح الوصفي 2222/ 3/ 2 الثالثاء
 5اىل  4من 

 مساء

 ساعــة املبادئ األساسية لأللعاب اجلماعية )قدم( 4/3/2222 اخلميس
 5اىل  4من 

 مساء

 ساعــة مدخل الرتويح الرياضي 7/3/2222 األحــد
 5اىل  4من 

 ءمسا

 ساعــة (5املبادئ األساسية ملسابقات امليدان واملضمار ) 2222/ 9/3 الثالثاء
 5اىل  4من 

 مساء

 ساعــة (5املبادئ األساسية للسباحة ) 22/3/2222 اخلميس
 5اىل  4من 

 مساء

 ساعــة مدخل وتاريخ الرتبية الرياضية 24/3/2222 األحــد
 5اىل  4من 

 مساء

 ساعــة (5بادئ األساسية للتمرينات )امل 21/3/2222 الثالثاء
 5اىل  4من 

 مساء

 ساعــة اللغة العربية 3/2222/ 21 اخلميس
 5اىل  4من 

 مساء

 2222/ 3/ 22 األحـــد
 املبادئ األساسية لأللعاب اجلماعية

 ساعــة (5( )مضرب -)صغرية
 5اىل  4من 

 مساء

 ساعــة األصول الرتبوية للرتبية الرياضية 32/2/3232 الثالثاء
 5اىل  4من 

 مساء



                                             املنصـــورة   جامعـة 

ـــة ــ                                        كليـــة التربيـــــة الرياضيـ

                                              مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 
Mansoura University 

Faculty of Physical Education 
Vice Dean's Office for Education 

and Students Affairs 
 

 دقيقة 51د قبل موعد اللجنة ب و التواج غري مصرح بدخول اللجنة بدون كمامة مع مراعاة كافة االجراءات االحرتازية -
 غري مصرح بوجود املوبايل داخل اللجنة نهائيا   -
 غري مصرح بدخول االمتحان إال بوجود كارنية الكلية.  -
 دقيقة(51بعد مرور ) تغري مصرح بدخول االمتحانا -

 
 وكيل الكلية

 ورئيس جلان النظام واملراقبة

 )أ.د/ إيهاب حامد أمحد الرباوى(

  
 ليةعميد الك

 ورئيس عام االمتحانات

 
 )أ.د/ أمحد عبد العظيم عبداهلل(

 * عقد االمتحانات باجلدول مرهونة  مبا يصدُر من قرارات من اجلهات املعنيه فى تنظيم هذا الشأن .

 


