
 

 

 جعـــــــــــــــــــــــــــــديل
 
 

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

 (+ من اخلارج  لإلعادج ونتاق +طالب مستجدٌن  

                                                            :صباًحا 9تبدأ االمتحانات ػى تمام الداعة       
 

 والتاريخ    اليوم 

 نيبنـــــــــــ
 الزمن    

 الشعبة

9    :   09 

 ادةــــــــــــــــالم
 السبث

97/4/9109 
 اإلعداد الػين واخلططي 1-8

 السبث
4/5/9109 

 اختياري تدريب رياضة التخصص 1-8

 االثنني
6/5/9109 

 حتليل األداء احلركي 1-8

 األربعاء
8/5/9109 

 الرتويح وأوقات الػراغ 1-8

 السبث
 التغذية للرياضيني 1-8 00/5/9109

 االثنني
 حتكيم رياضة التخصص 1-8 01/5/9109

 الثالثاء

04/5/9109 
 سيكولوجية ادلنافسات الرياضية 1-8

 ختلػـات مجيع ادلواد ومجيع الشعب 1-8

 ل االمتحانات إال بوجود كارنيه الكليةغير مصرح بدخو  -

 وكيل الكلية
 ورئيس جلاى النظام واملراقبة

 )أ.د/ أمحد عبد العظين عبداهلل(

 عويد الكلية 
 ورئيس عام االهححانات

 )أ.د / حمود حمود الشحات(
 



 

 

 جعـــــــــــــــــــــــــــــديل

  عحالراتجدول االمتحان التطثٍقً والشفوي لطالب الفرقح   
 )شعثح التدرٌة(

 م 9109 ماٌودور  – الثانًالفصل الدراسً 

 

 (+ من اخلارج  لإلعادج ونتاق +طالب مستجدٌن  
 

                                        صباًحا: 9تمام الداعة  ػيتبدأ االمتحانات  -
 

 اليوم والتاريخ

 اتـــبنـــــــــــ
 الزمن    

 الشعبة

9    :   09 

 ادةــــــــــــــــمال
 الثالثاء

11/4/9109 
 حتليل األداء احلركي 1-5

 اخلويس
9/5/9109 

 اختياري تدريب رياضة التخصص 1-5

 األحــــد
 الرتويح وأوقات الػراغ 1-5 5/5/9109

 الثالثاء
7/5/9109 

 اإلعداد الػين واخلططي 1-5

 اخلويس
 التغذية للرياضيني 1-5 9/5/9109

 األحــد
 حتكيم رياضة التخصص 1-5 09/5/9109

 الثالثاء

04/5/9109 
 سيكولوجية ادلنافسات الرياضية 1-5

 ختلػـات مجيع ادلواد ومجيع الشعب 1-5

 غير مصرح بدخول االمتحانات إال بوجود كارنيه الكلية.                            

 وكيل الكلية
 ورئيس جلاى النظام واملراقبة

 لعظين عبداهلل()أ.د/ أمحد عبد ا

 عويد الكلية 
 ورئيس عام االهححانات

 )أ.د / حمود حمود الشحات(
 



 

 

 جعـــــــــــــــــــــــــــــديل

 

 
 

 (س)شعثح تدرٌ الراتعحلطالب الفرقح جدول 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 
 الرتويح وأوقات الػراغ 1-11

 السبث
4/5/9109 

 (9اختياري طرق تدريس ادلنازالت والرياضيات الػردية ) 1-11

 مشكالت الرياضة ادلدرسية 11-1

 االثنني
6/5/9109 

 التغذية للرياضيني 1-11

 األربعاء
 تكنولوجيا التعليم الرياضي 1-11 8/5/9109

 السبث
 (9األلعاب اجلماعية )اختياري طرق تدريس  1-11 00/5/9109

 االثنني

01/5/9109 
 طرق تدريس اجلمباز 1-11

 الثالثاء

04/5/9109 

 علم االجتماع الرياضي 0-01

 ختلػـات مجيع ادلواد ومجيع الشعب

 غير مصرح بدخول االمتحانات إال بوجود كارنيه الكلية  -

 وكيل الكلية
 ورئيس جلاى النظام واملراقبة

 عبداهلل( )أ.د/ أمحد عبد العظين

 عويد الكلية 
 ورئيس عام االهححانات

 )أ.د / حمود حمود الشحات(
 



 

 

 جعـــــــــــــــــــــــــــــديل

 

  الراتعحجدول االمتحان التطثٍقً والشفوي لطالب الفرقح   
 ()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

 الرتويح وأوقات الػراغ 1-9 11/4/9109

 اخلويس
9/5/9109 

 (9اختياري طرق تدريس ادلنازالت والرياضيات الػردية ) 1-9

 مشكالت الرياضة ادلدرسية 9-1

 األحــــد
 التغذية للرياضيني 1-9 5/5/9109

 الثالثاء
7/5/9109 

 تكنولوجيا التعليم الرياضي 1-9

 اخلويس
 (9اختياري طرق تدريس األلعاب اجلماعية ) 1-9 9/5/9109

 األحـــد

09/5/9109 
 طرق تدريس اجلمباز 1-9

 الثالثاء

04/5/9109 

 علم االجتماع الرياضي 1-9

 ختلػـات مجيع ادلواد 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

 

 
 

 ()شعثح اإلدارج الراتعحلطالب الفرقح جدول االمتحان التطثٍقً والشفوي 
                      9109ماٌودور  – الثانًالفصل الدراسً 

 (+ من اخلارج  لإلعادج ونتاق +طالب مستجدٌن  

                                                            :صباًحا 9ػى تمام الداعة تبدأ االمتحانات       
 

 والتاريخ    اليوم 

 ـــــــــنيبنـــــــــــ
 الزمن    

 الشعبة

9    :   09 

 ادةــــــــــــــــالم
 السبث

97/4/9109 
 الرتويح وأوقات الػراغ 1-8

 السبث
4/5/9109 

 الرياضي التسويق 1-8

 (9اختياري تنظيم وإدارة والرياضيات الػردية ) 8-1

 االثنني
6/5/9109 

 علم االجتماع الرياضي 1-8

 األربعاء
8/5/9109 

 (9إدارة األلعاب اجلماعية )|اختياري تنظيم و 1-8

 السبث
 تنظيم وإدارة ادلعسكرات الرياضية والكشػية 1-8 00/5/9109

 االثنني

 غذية للرياضينيالت 1-8 01/5/9109

 الثالثاء

04/5/9109 

 حتكيم رياضة ختصصية 0-8

 ختلػـات مجيع ادلواد 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

 حمود حمود الشحات()أ.د / 
 



 

 

 جعـــــــــــــــــــــــــــــديل

 

  الراتعحجدول االمتحان التطثٍقً والشفوي لطالب الفرقح   
 ()شعثح اإلدارج

 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

 الرتويح وأوقات الػراغ 1-5 11/4/9109

 اخلويس
9/5/9109 

 التسويق الرياضي 1-5

 (9والرياضيات الػردية )اختياري طرق تدريس ادلنازالت  5-1

 األحــــد
 علم االجتماع الرياضي 1-5 5/5/9109

 الثالثاء
7/5/9109 

 (9إدارة األلعاب اجلماعية )|اختياري تنظيم و 1-5

 اخلويس
 تنظيم وإدارة ادلعسكرات الرياضية والكشػية 1-5 9/5/9109

 األحــــد

09/5/9109 
 التغذية للرياضيني 1-5

 الثالثاء

04/5/9109 

 حتكيم رياضة ختصصية 1-5

 ختلػـات مجيع ادلواد 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(
 



 

 

 

 
 

 (لطالب الفرقح الراتعح )شعثح تدرٌستحان التطثٍقً والشفوي جدول االم
                      9109ماٌودور  – الثانًالفصل الدراسً 

 (  0996 - 0995) ـحقدميالئحح 

                                                            :صباًحا 9تبدأ االمتحانات ػى تمام الداعة       
 

 والتاريخ    اليوم 
 ـــــــــنيبنـــــــــــ

 الزمن    

 الشعبة

9    :   09 

 ادةــــــــــــــــالم
 السبث

6/5/9109 
 الرياضىالرتويح  -

 السبث
8/5/9109 

 برامج احلركة الكشػية واخلدمة العامة -

 األربعاء
00/5/9109 

 ادلنازالتاختياري طرق تدريس  -

 انات إال بوجود كارنيه الكليةغير مصرح بدخول االمتح  -

 وكيل الكلية
 ورئيس جلاى النظام واملراقبة

 )أ.د/ أمحد عبد العظين عبداهلل(

 عويد الكلية 
 ورئيس عام االهححانات

 )أ.د / حمود حمود الشحات(
 


