
 

 

 جعـــــــــــــــــــــــــــــدٌم
 األوىلجدول االيححاٌ انحطبٍقً وانشفوي نطالب انفرقة   

 و 1029 ياٌودور  – انثاًَانفصم اندراسً 
 

 مصرح بدخول االمتحانات إال بوجود كارنيه الكلية.زير                                                                                  صباًحا: 9تمام الدارة  سيتبدأ االمتحانات     -

 انٍوو            
 
 وانحارٌخ 

 ــــنيــــــــــــــبُــــــ
 الزمن        

 الزمن  21إنــى    9يٍ   الذعبة 
 الذعبة

 3  - 2يـٍ  
 المــــــادة المــــــادة

 انثالثاء
 (1ياا  ااملضاا   املبادئ األدادية ملسابؼات امل 10 -2 13/4/1029

 انسبث
 (1املبادئ األدادية ملسابؼات املياا  ااملضاا    12-42 17/4/1029

 انسبث
4/5/1029 

 علم اظائف األعضاء 10-2 املبادئ األدادية لأللعاب اجلااعية  طائرة( 2-10

 املبادئ األدادية لأللعاب اجلااعية  طائرة( 42-12 علم اظائف األعضاء 12-42

 االثُني
6/5/1029 

 إحصــاء تطبيؼي 10-2 (مالكاة  للانازالتاملبادئ األدادية  2-10

 (مالكاة  للانازالتاملبادئ األدادية  42-12 إحصــاء تطبيؼي 12-42

 األربعاء
8/5/1029 

 ماخل علم النػس الرياضى 10-2 (1  للجابــازاملبادئ األدادية   2-10

 (1املبادئ األدادية  للجابــاز   42-12 ماخل علم النػس الرياضى 12-42

 انسبث
22/5/1029 

 (مبا زة  للرياضات الػرديةاملبادئ األدادية   42 - 2

 االثُني
23/5/1029 

 (جـــودا  للانازالتاملبادئ األدادية  10-2 اللغة االجنليزية 10 -2

 اللغة االجنليزية 42-12 (جــودا  للانازالتاملبادئ األدادية  12-42

 ثالثاءان

 ختلػـات مجيع املواد امجيع الشعب 24/5/1029

 وكٍم انكهٍة
 ورئٍس جلاٌ انُظاو واملراقبة

 )أ.د/ أمحد عبد انعظٍى عبداهلل(

 عًٍد انكهٍة 
 ورئٍس عاو االيححاَات

 )أ.د / حمًد حمًد انشحات(



 

 

 جعـــــــــــــــــــــــــــــدٌم
 األوىلجدول االيححاٌ انحطبٍقً وانشفوي نطالب انفرقة   

 و 1029ياٌو دور  – انثاًَانفصم اندراسً 
 

 جود كارنيه الكلية.زير مصرح بدخول االمتحانات إال بو                                                                   صباًحا: 9تبدأ االمتحانات سي تمام الدارة                          

 انٍوو            
 
 وانحارٌخ 

 اتـــــــــــــــبُــــــ
 الزمن        

 الذعبة 
 الزمن  21إنــى    9يٍ  

 الذعبة

 3  - 2يـٍ  
 المــــــادة المــــــادة

 انثالثاء
 (1املبادئ األدادية ملسابؼات املياا  ااملضاا    2-14 30/4/1029

 اخلًٍس
1/5/1029 

 علم اظائف األعضاء 20-2 املبادئ األدادية لأللعاب اجلااعية  طائرة( 2-20

 املبادئ األدادية لأللعاب اجلااعية  طائرة( 14-22 علم اظائف األعضاء 22-14

 األحــد
5/5/1029 

 اللغة االجنليزية 20-2 بنات(–إيؼاع حركي  للانازالتاملبادئ األدادية  2-20

 بنات(–إيؼاع حركي  للانازالتاملبادئ األدادية  14-22 ليزيةاللغة االجن 22-14

 انثالثاء
7/5/1029 

 ماخل علم النػس الرياضي 20-2 (1  للجابــازاملبادئ األدادية   2-20
 (1املبادئ األدادية  للجابــاز   14-22 ماخل علم النػس الرياضي 22-14

 اخلًٍس
9/5/1029 

 (مبا زة  ياضات الػرديةللراملبادئ األدادية   14 - 2

 األحـــد
21/5/1029 

 (جـــودا  للانازالتاملبادئ األدادية  20-2 إحصــاء تطبيؼي 2-20

 إحصــاء تطبيؼي 14-22 (جــودا  للانازالتاملبادئ األدادية  22-14

 انثالثاء
 ختلػـات مجيع املواد امجيع الشعب 24/5/1029

 وكٍم انكهٍة
 راقبةورئٍس جلاٌ انُظاو وامل

 )أ.د/ أمحد عبد انعظٍى عبداهلل(

 عًٍد انكهٍة 
 ورئٍس عاو االيححاَات

 )أ.د / حمًد حمًد انشحات(



 

 

 


