
                                             املنصـــورة   جامعـة 

ـــة ــ                                        كليـــة التربيـــــة الرياضيـ

                                              طالبمكتب وكيل الكلية لشئون التعليم وال

 
Mansoura University 

Faculty of Physical Education 
Vice Dean's Office for Education 

and Students Affairs 
 

 دقيقة 51و التواجد قبل موعد اللجنة ب  غري مصرح بدخول اللجنة بدون كمامة مع مراعاة كافة االجراءات االحرتازية -
 نة نهائيا  غري مصرح بوجود املوبايل داخل اللج -
 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(

  
 عميد الكلية

 ورئيس عام االمتحانات

 
 )أ.د/ أمحد عبد العظيم عبداهلل(

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

 ج

 
 

 جدول االمتحان التحريري         
 (بنات -بنني ) الرياضية دارةشعبة اإل الفرقة الرابعة

  م0205دور يناير  –الفصل الدراسي االول  هايةنامتحان 

توقيت  التاريخ اليوم
 املكـــان الزمن املـــــــــــــــــــــــــــــــادة االمتحان

 السبت

02 /0/0205 
 5اىل  50من 

 ظهرا
 ــةساع اإلعالم الرياضي

 القرية األولمبية
 طبقا لخريطة

 أرقام الجلوس 

 االثنني

5 /3 /0205 
 5اىل  50من 

 ظهرا

 ساعــة تصميم عروض رياضية

 القرية األولمبية
 طبقا لخريطة

 أرقام الجلوس 

 اجلمعة

1/3/0205 
 3اىل  0من 

 عصرا

 كلية زراعة ساعــة مبادئ تدريب الناشئني

 االثنني

8/3/0205 
 5اىل  50من 

 ظهرا

 ساعــة سيكولوجية اجلماعات الرياضية

 القرية األولمبية
 طبقا لخريطة

 أرقام الجلوس 

 األربعاء

52/3/0205 
 5اىل  50من 

 ظهرا

اختياري تنظيم وإدارة املنازالت والرياضات 
 ساعــة ( 0الفردية ) 

 القرية األولمبية
 طبقا لخريطة

 أرقام الجلوس 

 اجلمعة

50/3/0205 
 3اىل  0من 

 عصرا

 كلية زراعة ساعــة البحث العلمي يف اجملال الرياضي

 االثنني

51/3/0205 
 5اىل  50من 

 ظهرا

 ساعــة ( 0اختياري تنظيم وإدارة األلعاب اجلماعية ) 

 القرية األولمبية
 طبقا لخريطة

 أرقام الجلوس 

 األربعاء

52/3/0205 
 5اىل  50من 

 ظهرا

 ساعــة التخطيط يف اجملال الرياضي

 القرية األولمبية
 طبقا لخريطة

 أرقام الجلوس 
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 دقيقة 51و التواجد قبل موعد اللجنة ب  غري مصرح بدخول اللجنة بدون كمامة مع مراعاة كافة االجراءات االحرتازية -
 نة نهائيا  غري مصرح بوجود املوبايل داخل اللج -
 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(

  
 عميد الكلية

 ورئيس عام االمتحانات

 
 )أ.د/ أمحد عبد العظيم عبداهلل(

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

 

 جدول االمتحان التحريري           
 (بنات –بنني )شعبة تدريس الرتبية الرياضية الفرقة الرابعة

 م0205دور يناير  –الفصل الدراسي األول  هاية امتحان ن

توقيت  اليوم التاريخ
 املكـــان الزمـــــن املـــــــــــــــــــــــــــــــادة االمتحان

 السبت

02 /0/0205 
اىل  52من 
 صباحا 55

 ــةساع تربية القوام

 القرية 

 األوملبية

 طبقــا 

خلريطة 

 أرقام 

 اجللوس

 االثنني

5 /3 /0205 
اىل  52من 
 صباحا 55

 ساعــة علم النفس الرتبوي الرياضي

 اجلمعة

1/3/0205 
 3اىل  0من 

 عصرا

 ساعــة مبادئ تدريب الناشئني

 االثنني

8/3/0205 
اىل  52من 
 صباحا 55

اختياري طرق تدريس املنازالت والرياضات الفردية 
 ساعــة ( 0) 

 األربعاء

52/3/0205 
اىل  52من 
 صباحا 55

 ساعــة الربامج الرتوحيية للمؤسسات الرتبوية

 اجلمعة

50/3/0205 
 3اىل  0من 

 عصرا

 ساعــة البحث العلمي يف اجملال الرياضي

 االثنني

51/3/0205 
اىل  52من 
 صباحا 55

 ساعــة ( 0اختياري طرق تدريس األلعاب اجلماعية ) 

 األربعاء

52/3/0205 
اىل  52من 
 صباحا 55

 ساعــة الرتبية الكشفية
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 نة نهائيا  غري مصرح بوجود املوبايل داخل اللج -
 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(

  
 عميد الكلية

 ورئيس عام االمتحانات

 
 )أ.د/ أمحد عبد العظيم عبداهلل(

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

 

       جدول االمتحان التحريري     
 (بنات -بنني ) شعبة التدريب الرياضى الفرقة الرابعة

 م0205دور يناير  –الفصل الدراسي األول امتحان نهاية 
 

اليوم   
 التاريخ

توقيت 
 املكـــان الزمن المـــــــــــــــــــــــــــــــادة االمتحان

 السبت

02 /0/0205 
 3اىل  0من 

 عصرا

 ساعــة سيكولوجية التدريب الرياضي
 القرية األوملبية

 طبقا خلريطة 

 أرقام اجللوس
 االثنني

5 /3 /0205 
 3اىل  0من 

 عصرا

 ساعــة اإلعداد البدني لرياضة التخصص

 اجلمعة

1/3/0205 
 3اىل  0من 

 عصرا

 كلية زراعة ساعــة مبادئ تدريب الناشئني

 االثنني

8/3/0205 
 3اىل  0من 

 عصرا

 القرية األوملبية ساعــة اختياري تدريب رياضة التخصص

 طبقا خلريطة 

 أرقام اجللوس

 األربعاء

52/3/0205 
 3اىل  0من 

 عصرا

 ساعــة تقويم برامج التدريب الرياضي

 اجلمعة

50/3/0205 
 3اىل  0من 

 عصرا

 كلية زراعة ساعــة البحث العلمي يف اجملال الرياضي

 االثنني

51/3/0205 
 3اىل  0من 

 عصرا

 ساعــة ختطيط برامج التدريب الرياضي

 القرية األوملبية

 طبقا خلريطة 

 أرقام اجللوس

 


