
 

 

 جعـــــــــــــــــــــــــــــدٌم
 انثاٍَةجدول االيححاٌ انحطبٍقً وانشفوي نطالب انفرقة   

 و 1029 ياٌودور  – انثاًَانفصم اندراسً 
 

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

 انٍوو            
 
 وانحارٌخ 

 ــــنيــــــــــــــبُــــــ
 الزمن        

 الزمن  21إنــى    9يٍ   الذعبة 
 الذعبة

 3  - 2يـٍ  
 المــــــادة المــــــادة

 انسبث
17/4/1029 

 املبادئ األساسية لأللعاب اجلماعية )وــد( 28 -2 (1ية الرواضية )مناهج الرتب 28 -2

 (1مناهج الرتبية الرواضية ) 38 -29 املبادئ األساسية لأللعاب اجلماعية )وــد( 38 -29

 انسبث
 (1املبادئ األساسية للسباحة ) 2-38 4/5/1029

 االثُني
6/5/1029 

 (2احلاسب اآللي ) 28 -2 هوكي(املبادئ األساسية لأللعاب اجلماعية ) 28 -2

 املبادئ األساسية لأللعاب اجلماعية )هوكي( 38 -29 (2احلاسب اآللي ) 38 -29

 األربعاء
8/5/1029 

 مبادئ اإلدارة الرواضية 28 -2

 (1املبادئ األساسية للتمرونات ) 38 -29

 انسبث
22/5/1029 

 أساسيات علم احلركة 28 -2 (2)تطبيقات(-طرق تدروس الرتبية الرواضية)نظروات 28 -2

 (2)تطبيقات(-طرق تدروس الرتبية الرواضية)نظروات 38 -29 أساسيات علم احلركة 38 -29

 االثُني
23/5/1029 

 مبادئ اإلدارة الرواضية 29-38

 مبادئ علم الصحة 2-38

 انثالثاء

24/5/1029 
 (1املبادئ األساسية للتمرونات ) 2-28

 اد ومجيع الشعبختلفـات مجيع املو

 وكٍم انكهٍة
 ورئٍس جلاٌ انُظاو واملراقبة

 )أ.د/ أمحد عبد انعظٍى عبداهلل(

 عًٍد انكهٍة 
 ورئٍس عاو االيححاَات

 )أ.د / حمًد حمًد انشحات(



 

 

 جعـــــــــــــــــــــــــــــدٌم
  

 جدول االيححاٌ انحطبٍقً وانشفوي نطالب انفرقة انثاٍَة
 و 1029دور ياٌو  – انثاًَانفصم اندراسً 

 

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

 انٍوو            
 
 وانحارٌخ 

 ــــــــــــــــــــاتبُــ

 الزمن        
 الذعبة 

 الزمن  21إنــى    9يٍ  
 الذعبة

 3  - 2يـٍ  

 المــــــادة المــــــادة

 انثالثاء
30/4/1029 

 املبادئ األساسية لأللعاب اجلماعية )هوكي( 20 -2 (1مناهج الرتبية الرواضية ) 20 -2

 (1مناهج الرتبية الرواضية ) 11 -22 ماعية )هوكي(املبادئ األساسية لأللعاب اجل 11 -22
 اخلًٍس

1/5/1029 
 (1املبادئ األساسية للسباحة ) 2-11

 األحـــد
5/5/1029 

 (2) اآللياحلاسب  20 -2 املبادئ األساسية لأللعاب اجلماعية )وــد( 20 -2

 وــد(املبادئ األساسية لأللعاب اجلماعية ) 11 -22 (2) اآللياحلاسب  11 -22
 انثالثاء

7/5/1029 
 مبادئ علم الصحة 11 -2

 اخلًٍس
9/5/1029 

 أساسيات علم احلركة 20 -2 (2)تطبيقات(-طرق تدروس الرتبية الرواضية)نظروات 20 -2

 (2)تطبيقات(-طرق تدروس الرتبية الرواضية)نظروات 11 -22 أساسيات علم احلركة 11 -22

 األحــد

 دارة الرواضيةمبادئ اإل 11 -2 21/5/1029

 انثالثاء

24/5/1029 

 (1املبادئ األساسية للتمرونات )  11 -2

 ختلفـات مجيع املواد ومجيع الشعب

 وكٍم انكهٍة
 ورئٍس جلاٌ انُظاو واملراقبة

 )أ.د/ أمحد عبد انعظٍى عبداهلل(

 عًٍد انكهٍة 
 ورئٍس عاو االيححاَات

 )أ.د / حمًد حمًد انشحات(



 

 

 


