
 

 
 

       االيتحاٌ انتحرٌريجدول 
                                  و9109 ياٌىدور  – نثاَىاانفصم اندراسً  – انرابعتنفرقت ا

********************** 
 يساءا    3  حىت ظهرا   0يٍ  يسائٍتفرتة      -يىعد بدء االيتحاٌ :  -       

 الزمن ـــــــــــــادةالمــــــــــــــــــ الشعبة التاريخاليوم 

 األحــد

09/5/9109 
الرياضيعلم االجتماع  تدريس   ساعتان 

 ساعتان حتليل األداء احلركي تدريب 

الرياضيعلم االجتماع  إدارة  ساعتان 

 األربعاء

99/5/9109 

 ساعتان مشكالت الرياضة ادلدرسية تدريس 

 ساعتان حتكيم رياضة التخصص تدريب 

(2إدارة األلعاب اجلماعية )|ي تنظيم واختيار إدارة  ساعتان 

 االثُني

97/5/9109 
 ساعتان التغذية للرياضيني تدريس 

 ساعتان التغذية للرياضيني تدريب 

 ساعتان التغذية للرياضيني إدارة

 األحــد

9/6/9109 

 ساعتان الرتويح وأوقات الػراغ تدريس 

 ساعتان الرتويح وأوقات الػراغ تدريب 

 ساعتان الرتويح وأوقات الػراغ إدارة

 اخلًٍس 

03/6/9109 

 ساعتان تكنولوجيا التعليم الرياضي تدريس 

 ساعتان سيكولوجية ادلنافسات الرياضية تدريب 

الرياضيالتسويق  إدارة  ساعتان 

 هرا   ظ 09صباحا  حىت انساعت   01فرتة صباحٍت: يٍ انساعت     -يىعد بدء االيتحاٌ :  -         

 األحــد

06/6/9109 

(2اختياري طرق تدريس ادلنازالت والرياضيات الػردية ) تدريس   ساعتان 

 ساعتان اختياري تدريب رياضة التخصص تدريب 

 ساعتان تنظيم وإدارة ادلعسكرات الرياضية والكشػية إدارة

 انثالثاء

08/6/9109 

 ساعتان طرق تدريس اجلمباز تدريس 

 ساعتان اإلعداد الػين واخلططي تدريب 

(2اختياري تنظيم وإدارة والرياضيات الػردية ) إدارة  ساعتان 

 اخلًٍس
91/6/9109 

(2اختياري طرق تدريس األلعاب اجلماعية ) تدريس   ساعتان 

 إدارة 
 ساعتان حتكيم رياضة ختصصية

 .ر مصرح بدخول االمتحان إال بوجود كارنية الكليةغي    -                 غري يصرح بىجىد املىباٌم داخم انهجُت -
 ق(05بعد مرور ) تغير مصرح بدخول االمتحانا  -

 وكٍم انكهٍت

 ورئٍس جلاٌ انُظاو واملراقبت

 

 عًٍد انكهٍت 

 ورئٍس عاو االيتحاَاث

 



 

 
 

 )أ.د/ حمًد حمًد انشحاث( )أ.د/ أمحد عبدانعظٍى عبداهلل(
 

       جدول االيتحاٌ انتحرٌري
 و9109 ياٌىدور  انثاًَانفصم اندراسً  – انرابعتقت نفرا

                                                0996-0995الئحت قدميت 
*************** 

 -يىعد بدء االيتحاٌ :  -    
 ظهرا    09صباحا  حىت انساعت   01: يٍ انساعت فرتة صباحٍت   -    

  اليوم  
 الزمن ــــــــــــــــــــــــــــادةالمـــ الشعبة التاريخ

 األحــد

06/6/9109 
 ساعتان الرياضيالرتويح  تدريس 

 األحــد

 ساعتان برامج احلركة الكشػية واخلدمة العامة تدريس 08/6/9109

 اخلًٍس

 ساعتان اختياري طرق تدريس ادلنازالت  تدريس 91/6/9109

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

 وكٍم انكهٍت

 ورئٍس جلاٌ انُظاو واملراقبت
 

 (عبداهلل )أ.د/ أمحد عبد انعظٍى

 عًٍد انكهٍت 

 ورئٍس عاو االيتحاَاث

 
 )أ.د/ حمًد حمًد انشحاث(

 


