
 

 

 جعـــــــــــــــــــــــــــــديل
 

 
 

 جدول االمتحان التطثٍقً والشفوي لطالب الفرقح الثالثح )شعثح تدرٌة(
                      9109  ماٌودور  – الثانًالفصل الدراسً 

 (+ من اخلارج  لإلعادج ونتاق +طالب مستجدٌن  

                                                            :صباًحا 9تبدأ االمتحانات ػى تمام الداعة       
 

 والتاريخ    اليوم 

 ـــــــــنيبنـــــــــــ
 الزمن    

 الشعبة

9    :   09 

 ادةــــــــــــــــالم
 السبث

97/4/9109 
 فسيولوجيا الرواضة  1-6

 السبث
4/5/9109 

 اخًياري تدروب رواضة الًخصص 1-6

 االثنني
6/5/9109 

 أسس انًقاء الناشىني 1-6

 األربعاء
8/5/9109 

 تطييقات( -الًقووم والقياس يف الرتبية الرواضية )نظروات 1-6

 السبث
00/5/9109 

 (2احلاسب اآللي ) 1-6

 االثنني
 (2علم الًدروب الرواضي ) 1-6 01/5/9109

 الثالثاء
04/5/9109 

 تطييقات( -اللياقة اليدنية )نظروات 1-6

 ختلفـات مجيع املواد ومجيع الشعب 1-6

 غير مصرح بدخول االمتحانات إال بوجود كارنيه الكلية  -

 وكيل الكلية
 ورئيس جلاى النظام واملراقبة

 )أ.د/ أمحد عبد العظين عبداهلل(

 عويد الكلية 
 ورئيس عام االهححانات

 )أ.د / حمود حمود الشحات(

 



 

 

 جعـــــــــــــــــــــــــــــديل
 

 الثالثح جدول االمتحان التطثٍقً والشفوي لطالب الفرقح   
 )شعثح التدرٌة(

 م 09        91 ماٌودور  – الثانًالفصل الدراسً 

 

 (+ من اخلارج  لإلعادج ونتاق +طالب مستجدٌن                                          

                                        صباًحا: 9تمام الداعة  ػيتبدأ االمتحانات   -
 

 والتاريخ  اليوم
 اتـبنـــــــــــ

 الزمن    

 الشعبة

9    :   09 

 ادةــــــــــــــــالم
 الثالثاء

 فسيولوجيا الرواضة 1-3 11/4/9109

 اخلويس
9/5/9109 

 اخًياري تدروب رواضة الًخصص 1-3

 األحــــد
5/5/9109 

 تطييقات( -اللياقة اليدنية )نظروات 1-3

 الثالثاء
7/5/9109 

 تطييقات( -الًقووم والقياس يف الرتبية الرواضية )نظروات 1-3

 اخلويس
 (2احلاسب اآللي ) 1-3 9/5/9109

 األحــد
 (2علم الًدروب الرواضي ) 1-3 09/5/9109

 الثالثاء
04/5/9109 

 أسس انًقاء الناشىني 1-3

 ختلفـات مجيع املواد ومجيع الشعب 1-3

 غير مصرح بدخول االمتحانات إال بوجود كارنيه الكلية.            

 وكيل الكلية
 ورئيس جلاى النظام واملراقبة

 )أ.د/ أمحد عبد العظين عبداهلل(

 عويد الكلية 
 ورئيس عام االهححانات

 )أ.د / حمود حمود الشحات(

 



 

 

 جعـــــــــــــــــــــــــــــديل
 

 
 

 (سلطالب الفرقح الثالثح )شعثح تدرٌوالشفوي جدول االمتحان التطثٍقً 
                      9109ماٌودور  – الثانىالفصل الدراسً 

 (+ من اخلارج  لإلعادج ونتاق +طالب مستجدٌن  

                                                            :صباًحا 9تبدأ االمتحانات ػى تمام الداعة       
 

 والتاريخ     اليوم

 ـــــــــنيبنـــــــــــ
 الزمن    

 الشعبة

9    :   09 

 ادةــــــــــــــــالم
 السبث

97/4/9109 
 (0الرتبية الرتوحيية ) 1-9

 السبث
4/5/9109 

 (0اخًياري صرق تدروس املنازالت والرواضيات الفردوة ) 1-9

 صرق تدروس مسابقات امليدان واملضمار 1-9

 ننياالث
6/5/9109 

 (0اخًياري صرق تدروس األلعاب اجلماعية ) 1-9

 األربعاء
 (2احلاسب اآللي ) 1-9 8/5/9109

 السبث
 تطييقات( -الًقووم والقياس يف الرتبية الرواضية )نظروات 1-9 00/5/9109

 االثنني
01/5/9109 

 (9صرق تدروس الرتبية الرواضية ) 1-9

 الثالثاء

04/5/9109 

 (9) ةالرواضيبية لرتمناهج ا 0-9

 ختلفـات مجيع املواد ومجيع الشعب

 غير مصرح بدخول االمتحانات إال بوجود كارنيه الكلية  -

 وكيل الكلية
 ورئيس جلاى النظام واملراقبة

 )أ.د/ أمحد عبد العظين عبداهلل(

 عويد الكلية 
 ورئيس عام االهححانات

 )أ.د / حمود حمود الشحات(

 



 

 

 ــــــــــــــديلجعـــــــــــــــ
 

 جدول االمتحان التطثٍقً والشفوي لطالب الفرقح الثالثح   
 ()شعثح تدرٌس

 م 9109دور ماٌو  –الفصل الدراسً الثانً 

 

 (+ من اخلارج  لإلعادج ونتاق +طالب مستجدٌن                                          

   

 صباًحا: 9تبدأ االمتحانات ػي تمام الداعة  -

 والتاريخ    اليوم 

 اتــــــبنـــــــــــ
 الزمن    

 الشعبة

9    :   09 

 ادةــــــــــــــــالم
 الثالثاء

11/4/9109 
 (0الرتبية الرتوحيية ) 1-9

 اخلويس
9/5/9109 

 (0اخًياري صرق تدروس املنازالت والرواضيات الفردوة ) 1-9

 صرق تدروس مسابقات امليدان واملضمار 1-9

 األحــــد
5/5/9109 

 (0اخًياري صرق تدروس األلعاب اجلماعية ) 1-9

 الثالثاء
 (2احلاسب اآللي ) 1-9 7/5/9109

 اخلويس
 تطييقات( -الًقووم والقياس فى الرتبية الرواضية )نظروات 1-9 9/5/9109

 األحـــد

09/5/9109 
 (9صرق تدروس الرتبية الرواضية ) 1-9

 الثالثاء

04/5/9109 

 (9) ةالرواضيبية مناهج الرت 1-9

 ختلفـات مجيع املواد ومجيع الشعب

 غير مصرح بدخول االمتحانات إال بوجود كارنيه الكلية -

 وكيل الكلية
 ورئيس جلاى النظام واملراقبة

 )أ.د/ أمحد عبد العظين عبداهلل(

 عويد الكلية 
 ورئيس عام االهححانات

 )أ.د / حمود حمود الشحات(

 



 

 

 ــــــــــــــــــــــديلجعـــــــ
 

 
 

 (لطالب الفرقح الثالثح )شعثح اإلدارججدول االمتحان التطثٍقً والشفوي 
                      9109ماٌودور  – الثانىالفصل الدراسً 

 (+ من اخلارج  لإلعادج ونتاق +طالب مستجدٌن  

                                                            :صباًحا 9تبدأ االمتحانات ػى تمام الداعة   -             
 

 والتاريخ   اليوم 

 ـــــــــنيبنـــــــــــ
 الزمن    

 الشعبة

9    :   09 

 ادةــــــــــــــــالم
 السبث

97/4/9109 
 إدارة املؤسسات الرواضية 1-8

 السبث
4/5/9109 

 (0ت والرواضيات الفردوة )اخًياري صرق تنظيم وإدارة املنازال 1-8

 العالقات العامة فى اجملال الرواضى 1-8

 االثنني
6/5/9109 

 الًشروعات والقوانني الرواضية 1-8

 األربعاء
8/5/9109 

 (2احلاسب اآللي ) 1-8

 السبث
 تطييقات( -اللياقة اليدنية )نظروات 1-8 00/5/9109

 االثنني

 تطييقات( -رتبية الرواضية )نظرواتالًقووم والقياس فى ال 1-8 01/5/9109

 الثالثاء

04/5/9109 

 (0إدارة األلعاب اجلماعية )|اخًياري تنظيم و 0-8

 ختلفـات مجيع املواد ومجيع الشعب

 غير مصرح بدخول االمتحانات إال بوجود كارنيه الكلية  -

 وكيل الكلية
 ورئيس جلاى النظام واملراقبة

 )أ.د/ أمحد عبد العظين عبداهلل(

 عويد الكلية 
 ورئيس عام االهححانات

 )أ.د / حمود حمود الشحات(

 



 

 

 جعـــــــــــــــــــــــــــــديل
 

 جدول االمتحان التطثٍقً والشفوي لطالب الفرقح الثالثح   
 ()شعثح اإلدارج

 م 9109دور ماٌو  –الفصل الدراسً الثانً 

 

 (+ من اخلارج  لإلعادج ونتاق +مستجدٌن  طالب                                          

   

 صباًحا: 9تبدأ االمتحانات ػي تمام الداعة  -

 والتاريخ    اليوم 

 اتــــــبنـــــــــــ
 الزمن    

 الشعبة

9    :   09 

 ادةــــــــــــــــالم
 الثالثاء

11/4/9109 
 إدارة املؤسسات الرواضية 1-4

 اخلويس
9/5/9109 

 (0ي صرق تنظيم وإدارة املنازالت والرواضيات الفردوة )اخًيار 1-4

 العالقات العامة فى اجملال الرواضى 1-4

 األحــــد
5/5/9109 

 تطييقات( -الًقووم والقياس يف الرتبية الرواضية )نظروات 1-4

 الثالثاء
 (2احلاسب اآللي ) 1-4 7/5/9109

 اخلويس
 تطييقات( -اللياقة اليدنية )نظروات 1-4 9/5/9109

 األحـــد

 الًشروعات والقوانني الرواضية 1-4 09/5/9109

 الثالثاء

04/5/9109 

 (0إدارة األلعاب اجلماعية )|اخًياري تنظيم و 1-4

 ختلفـات مجيع املواد ومجيع الشعب

 غير مصرح بدخول االمتحانات إال بوجود كارنيه الكلية -

 وكيل الكلية
 ورئيس جلاى النظام واملراقبة

 .د/ أمحد عبد العظين عبداهلل()أ

 عويد الكلية 
 ورئيس عام االهححانات

 )أ.د / حمود حمود الشحات(

 


