
 جايعـت املُصـــورة 

 كؾيـــة الرتبيـــــة الرياضيــــــة

  مؽتب وكيل الؽؾية لشئون التعؾيم والطالب
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Vice Dean's Office for Education 

and Students Affairs 
 جدول االيتحاٌ انتحرٌري

  و4242 ٌُاٌردور  – األول سًاندراانفصم   –نفرقت األوىل ا
********************** 

                  بُني فقط                                كهٍت رٌاض األطفال                       -االيتحاٌ : يكاٌ جلاٌ      -
 يساءا    7022حىت انساعت  يساءا       5022 يٍ انساعت      : يسائٍتفرتة    -

 انزيٍ املــــــــــــــــــــــــادة انتارٌخ    انٍوو 

 انثالثاء

53/34/4232 
 داعتان مدخل وتاريخ الرتبية الرياضية 

 اخلًٍس

4/3/4242 
 داعتان املبادئ األدادية لأللعاب اجلؿاعية )قدم(

 األحــد

7/3/4242 
 داعتان التشريح الوصػي

 اخلًٍس

2/3/4242 
 داعتان مدخل الرتويح الرياضي

 األحــد

34/3/4242 
 داعتان (3املبادئ األدادية لؾسباحة )

 انثالثاء

36/3/4242 
 داعتان الؾغة العربية

 اخلًٍس

38/3/4242 

 املبادئ األدادية لأللعاب اجلؿاعية

 (3( ))صغرية و مضرب

 داعتان

 األحــد

32/3/4242 
 داعتان األصول الرتبوية لؾرتبية الرياضية

 انثالثاء
43/3/4242 

 داعتان (3بادئ األدادية لؾتؿريـات )امل

 اخلًٍس
45/3/4242 

 داعتان (3املبادئ األدادية ملسابؼات امليدان واملضؿار )

 م داخم انهجُتغري يصرح بوجود املوباٌ -
 .غير مصرح بدخول االمتحان إال بوجود كارنية الكلية    -
 ق(37بعد مرور ) تاالمتحاناغير مصرح بدخول   -

 وكٍم انكهٍت
 ورئٍس جلاٌ انُظاو واملراقبت 

 
 )أ.د /أمحد عبد انعظٍى عبد اهلل(

 عًٍد انكهٍت 
 ورئٍس عاو االيتحاَاث

 

 )أ.د/ أير اهلل أمحد انبساطى(
 ج
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 و 4242 ٌُاٌردور  –األول انفصم اندراسً   – نفرقت األوىلا
********************** 

                              -يوعد بدء االيتحاٌ :      -
 يساءا    7022يساءا   حىت انساعت      5022يٍ انساعت       : يسائٍتفرتة     -

 انزيٍ املــــــــــــــــــــــــادة انتارٌخ انٍوو    

 ثاءانثال

53/34/4232 
 داعتان مدخل وتاريخ الرتبية الرياضية 

 اخلًٍس

4/3/4242 
 داعتان املبادئ األدادية لأللعاب اجلؿاعية )قدم(

 األحــد

7/3/4242 
 داعتان التشريح الوصػي

 اخلًٍس

2/3/4242 
 داعتان مدخل الرتويح الرياضي

 األحــد

34/3/4242 
 داعتان (3املبادئ األدادية لؾسباحة )

 انثالثاء

36/3/4242 
 داعتان الؾغة العربية

 اخلًٍس

38/3/4242 

 املبادئ األدادية لأللعاب اجلؿاعية

 (3( ))صغرية و مضرب

 داعتان

 األحــد

32/3/4242 
 داعتان األصول الرتبوية لؾرتبية الرياضية

 انثالثاء
43/3/4242 

 داعتان (3املبادئ األدادية لؾتؿريـات )

 اخلًٍس
45/3/4242 

 داعتان (3ملبادئ األدادية ملسابؼات امليدان واملضؿار )ا

 م داخم انهجُتغري يصرح بوجود املوباٌ -
 .غير مصرح بدخول االمتحان إال بوجود كارنية الكلية    -
 ق(37بعد مرور ) تغير مصرح بدخول االمتحانا  -


