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 جايعـت املُصـــىرة

 كليـــة الرتبيـــــة الرياضيــــــة

  مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

Mansoura University 
Faculty of Physical Education 

Vice Dean's Office for Education 

and Students Affairs 
 انتحريري االيتحاٌجدول 

 و0202يُايردور  – االول اندراسيانفصم  – انثاَيتنفرقت ا
********************** 

 بُني فقط                     انقريت األوملبيت طبقا خلريطت األياكٍ املعهُت نهطهبت     -يكاٌ جلاٌ االيتحاٌ : -

 يساءا    0.22  حىت    ظهرا   00.22يٍ "      يسائيتفرتة    -
 انزيٍ املـــــــــــــــــــــــــــــادة انتاريخانيىو     

 انثالثاء

20/00/0202 
 ساعتان الرتبية احلركية   

 اخلًيس

0/0/0202 
 نساعتا املبادئ األساسية لأللعاب اجلماعية )سلة(

 األحــد

5/0/0202 
 ساعتان التشريح الوظيفي

 اخلًيس

2/0/0202 
 ساعتان مقدمه يف التدريب الرياضي

 األحــد

00/0/0202 
 مدخل التقويم و القياس يف الرتبية الرياضية

 ساعتان

 انثالثاء

01/0/0202 
 ساعتان بنني (  –املبادئ األساسية للمنازالت ) مصارعه 

 اخلًيس

01/0/0202 
 ساعتان (0دئ األساسية للجمباز )املبا

 األحــد

02/0/0202 
 ساعتان (2املبادئ األساسية ملسابقات امليدان واملضمار )

 انثالثاء
00/0/0202 

 ساعتان املبادئ األساسية للرياضات الفردية )أثقال( )بنني فقط(

 اخلًيس
02/0/0202 

 ساعتان املبادئ األساسية للمنازالت ) كاراتيه (

 

 يصرح بىجىد املىبايم داخم انهجُتغري  -
 .غير مصرح بدخول االمتحان إال بوجود كارنية الكلية    -
 ق(05بعد مرور ) تغير مصرح بدخول االمتحانا  -

 وكيم انكهيت
 ورئيس جلاٌ انُظاو واملراقبت 

 
 )أ.د /أمحد عبد انعظيى عبد اهلل(

 عًيد انكهيت 
 ورئيس عاو االيتحاَاث

 

 د انبساط(()أ.د/ أير اهلل أمح
 



 ج
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 و0202يُايردور  – االولانفصم اندراسي  – انثاَيتنفرقت ا
********************** 

 يىعد بدء االيتحاٌ  -

 يساءا    0.22  حىت    ظهرا   00.22يٍ "      يسائيتفرتة    -
 نزيٍا املـــــــــــــــــــــــــــــادة انتاريخانيىو     

 انثالثاء

20/00/0202 
 ساعتان الرتبية احلركية   

 اخلًيس

0/0/0202 
 ساعتان املبادئ األساسية لأللعاب اجلماعية )سلة(

 األحــد

5/0/0202 
 ساعتان التشريح الوظيفي

 اخلًيس

2/0/0202 
 ساعتان مقدمه يف التدريب الرياضي

 األحــد

00/0/0202 
 ة الرياضيةمدخل التقويم و القياس يف الرتبي

 ساعتان

 انثالثاء

01/0/0202 

 بنني (  –املبادئ األساسية للمنازالت ) مصارعه 

 املبادئ األساسية للتعبري احلركي )بنات (

 ساعتان

 اخلًيس

01/0/0202 
 ساعتان (0املبادئ األساسية للجمباز )

 األحــد

02/0/0202 
 ساعتان (2املبادئ األساسية ملسابقات امليدان واملضمار )

 انثالثاء
00/0/0202 

 املبادئ األساسية للرياضات الفردية )أثقال( )بنني فقط(

 املبادئ األساسية للتمرينات ) بنات فقط(

 ساعتان

 اخلًيس
02/0/0202 

 ساعتان املبادئ األساسية للمنازالت ) كاراتيه (

 

 غري يصرح بىجىد املىبايم داخم انهجُت -
 .ان إال بوجود كارنية الكليةغير مصرح بدخول االمتح    -
 ق(05بعد مرور ) تغير مصرح بدخول االمتحانا  -

 وكيم انكهيت
 ورئيس جلاٌ انُظاو واملراقبت 

 
 )أ.د /أمحد عبد انعظيى عبد اهلل(

 عًيد انكهيت 
 ورئيس عاو االيتحاَاث

 

 )أ.د/ أير اهلل أمحد انبساط((
 


