
              
 كلية التربية الرياضية         

 
 

 

الفرقة الثانيةالئحة جديدة  ( )الفصل الدراسى األول( تخلفات جدول اإلمتحان )النظرى
 م0202/  0202للعام الدراسى  تخلف أولي

 م اليوم التاريخ المادة العدد التوقيت المكان مالحظات

 

ت  
جــــــــــــــــــــــــــا

مدر

جامعـــــــــــــــــــــــــــــة
ال

 

 1 لسبتا م27/2/2121 مناهج التربية الرياضية 161 صباحا   9-11

 

 صباحا   9-11

 (1)مسابقات الميدان والمضمار 6

 م22/2/2121

 
 2 االحد

 (1العاب مضرب ) 1 

 (1الدفاع عن النفس) 1 

 تعبير حركي  2 

 11.11-11.11 

 صباحا

 حاسب الي  21

 تمرينات  11 

   

   التعليمات:

  على االقل مع أحضار أثبات الشخصيةعلى كل طالب الحضور قبل بدء االمتحانات بربع ساعة   -

 فى بداية اللجنة يوقع الطالب بكشف الحضور والتوقيع فى كشف االنصراف بعد تسليم ورقة االجابة للمالحظ  -

 اللجنة قبل نصف الوقت واليسمح للطالب المتأخر الدخول بعد نصف الوقتاليسمح للطالب الخروج من  -

 يمنع منعا بتا أصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة  -

 تداء الكمامة الطبية واليجوز خلعها نهائياراليسمح للطالب نهائيا دخول لجنة األمتحان دون أ -

 كل طالب يحضر أدواتة الخاصة ويمنع تبادل االدوات داخل اللجنة  -

 أتباع االجراءات األحترازية والوقائية مثل عدم التسليم اليدوى والتقبيل ويجب مراعاة ترك مسافة مناسبة بينك وبين زميلك -

 ى يغادر الطالب الحرم الجماعى فور أنتهاء االمتحان واليسمح بالتجمعات داخل الحرم الجماع -

            

 عميد الكلية                                                                                                                                     

 أد/ عادل محمد عبدالمنعم مكى                     

    
 
 
 
      



 
 

 
 كلية التربية الرياضية         

 
 

 قديمةتخلف ثانية الئحة الثالثة جدول اإلمتحان )النظرى( )الفصل الدراسى األول( للفرقة 
 م0202/  0202للعام الدراسى 

 

 م اليوم التاريخ المادة العدد التوقيت المكان مالحظات

 

ت  
جــــــــــــــــــــــــــا

مدر

جامعـــــــــــــــــــــــــــــة
ال

 

 صباحا   9-11

 مباديء تدريس التربية الرياضية 2

 م27/2/2121

 

 السبت

 
1 

 مباديء التدريب الرياضي 2 

 1 

 
 ادارة المسابقات الرياضية

 

 

11.11-12.11 

 مساءا  

 (1مسابقات الميدان والمضمار) 2

 (1سباحة ) 2 

 (1تمرينات ) 4 

 
 (1جمباز ) 4

 

 2 االحد 22/2/2121 فسيولوجيا الرياضة 2 ا  صباح 11ـــ 9 

 

 تعليماتال

 على كل طالب الحضور قبل بدء االمتحانات بربع ساعة على االقل مع أحضار أثبات الشخصية  -

 فى بداية اللجنة يوقع الطالب بكشف الحضور والتوقيع فى كشف االنصراف بعد تسليم ورقة االجابة للمالحظ  -

 الخروج من اللجنة قبل نصف الوقت واليسمح للطالب المتأخر الدخول بعد نصف الوقت اليسمح للطالب -

 يمنع منعا بتا أصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة  -

 تداء الكمامة الطبية واليجوز خلعها نهائياراليسمح للطالب نهائيا دخول لجنة األمتحان دون أ -

 دوات داخل اللجنة كل طالب يحضر أدواتة الخاصة ويمنع تبادل اال -

 أتباع االجراءات األحترازية والوقائية مثل عدم التسليم اليدوى والتقبيل ويجب مراعاة ترك مسافة مناسبة بينك وبين زميلك -

 يغادر الطالب الحرم الجماعى فور أنتهاء االمتحان واليسمح بالتجمعات داخل الحرم الجماعى  -

 

 

 عميد الكلية                                                                                                                                        

 أد/ عادل محمد عبدالمنعم مكى                     

 

 



 

              
 كلية التربية الرياضية  

 
        

 قديمةالئحة  الثالثة تخلف أوليجدول اإلمتحان )النظرى( )الفصل الدراسى األول( للفرقة 
 م0202/  0202للعام الدراسى 

 م اليوم التاريخ المادة العدد التوقيت المكان مالحظات

 

ت  
جــــــــــــــــــــــــــا

مدر

جامعـــــــــــــــــــــــــــــة
ال

 

9-11 

 صباحا  

1 
مقدمة في علم األجتماع 

 الرياضي 

 م27/2/2121

 

 السبت

 

1 

 

 أصول التربية الرياضية 5 

 9-11 

 صباحا  

1 
ميدان مسابقات ال

 ( 1مضمار )الو

 (1جمباز) 1 

    

 التعليمات:  

 على كل طالب الحضور قبل بدء االمتحانات بربع ساعة على االقل مع أحضار أثبات الشخصية   -

 فى بداية اللجنة يوقع الطالب بكشف الحضور والتوقيع فى كشف االنصراف بعد تسليم ورقة االجابة للمالحظ  -

 اليسمح للطالب الخروج من اللجنة قبل نصف الوقت واليسمح للطالب المتأخر الدخول بعد نصف الوقت -

 يمنع منعا بتا أصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة  -

 تداء الكمامة الطبية واليجوز خلعها نهائيارا دخول لجنة األمتحان دون أاليسمح للطالب نهائي -

 كل طالب يحضر أدواتة الخاصة ويمنع تبادل االدوات داخل اللجنة  -

 أتباع االجراءات األحترازية والوقائية مثل عدم التسليم اليدوى والتقبيل ويجب مراعاة ترك مسافة مناسبة بينك وبين زميلك -

 يغادر الطالب الحرم الجماعى فور أنتهاء االمتحان واليسمح بالتجمعات داخل الحرم الجماعى  -

 

 عميد الكلية                                                                                                                                         

 أد/ عادل محمد عبدالمنعم مكى                     

  



 

                                                                                             

 كلية التربية الرياضية         
 
 

للعام  تخلف ثالثة الرابعةجدول اإلمتحان )النظرى( )الفصل الدراسى األول( للفرقة 
 م0202/  0202الدراسى 

 

 م اليوم التاريخ المادة العدد التوقيت المكان مالحظات

ت   
جــــــــــــــــــــــــــا

مدر

جامعـــــــــــــــــــــــــــــة
ال

 

 صباحا   9-11

 تطبيقات تدريسية 17

 م27/2/2121

 

 السبت

 

1 

 
 (2مصارعة ) 1 

 1 صياحا   9-11 
االصابات الرياضية  

 والتأهيل البدني 

 (1عروض رياضية) 11 صباحا   9-11 
 م22/2/2121

 

 األحد

 
2  11.11-11.11 

 صباحا  

 غطس وإنقاذ 1

 جمباز إيقاعي 1 

  

 التعليمات:  

 على كل طالب الحضور قبل بدء االمتحانات بربع ساعة على االقل مع أحضار أثبات الشخصية   -

 فى بداية اللجنة يوقع الطالب بكشف الحضور والتوقيع فى كشف االنصراف بعد تسليم ورقة االجابة للمالحظ  -

 اليسمح للطالب الخروج من اللجنة قبل نصف الوقت واليسمح للطالب المتأخر الدخول بعد نصف الوقت -

 يمنع منعا بتا أصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة  -

 تداء الكمامة الطبية واليجوز خلعها نهائيارا دخول لجنة األمتحان دون أاليسمح للطالب نهائي -

 كل طالب يحضر أدواتة الخاصة ويمنع تبادل االدوات داخل اللجنة  -

 أتباع االجراءات األحترازية والوقائية مثل عدم التسليم اليدوى والتقبيل ويجب مراعاة ترك مسافة مناسبة بينك وبين زميلك -

 لحرم الجماعى فور أنتهاء االمتحان واليسمح بالتجمعات داخل الحرم الجماعى يغادر الطالب ا -

                                                                                                                                          

 عميد الكلية                                                                                                               

                      

 أد/ عادل محمد عبدالمنعم مكى

  



              
 كلية التربية الرياضية         

للعام  قديمةالئحة الرابعة تخلف ثانية جدول اإلمتحان )النظرى( )الفصل الدراسى األول( 
 م0202/  0202الدراسى 

 م اليوم التاريخ المادة العدد التوقيت المكان مالحظات

 

ت  
جـــــــــــــــــــا

مدر

جامعــــــــــــــــــــة
ال

 

 صباحا   9-11

 ادارة المسابقات الرياضية 2

 م27/2/2121

 

 السبت

 

1 

 

 مباديء التدريب الرياضي  1 

 مباديء تدريس التربية الرياضية 1 

 
11.11 -

 مساءا   12.11
 ( 1تمرينات ) 1

 التعليمات:

 على كل طالب الحضور قبل بدء االمتحانات بربع ساعة على االقل مع أحضار أثبات الشخصية   -

 فى بداية اللجنة يوقع الطالب بكشف الحضور والتوقيع فى كشف االنصراف بعد تسليم ورقة االجابة للمالحظ  -

 اليسمح للطالب الخروج من اللجنة قبل نصف الوقت واليسمح للطالب المتأخر الدخول بعد نصف الوقت -

 يمنع منعا بتا أصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة  -

 تداء الكمامة الطبية واليجوز خلعها نهائيارا دخول لجنة األمتحان دون أاليسمح للطالب نهائي -

 كل طالب يحضر أدواتة الخاصة ويمنع تبادل االدوات داخل اللجنة  -

 أتباع االجراءات األحترازية والوقائية مثل عدم التسليم اليدوى والتقبيل ويجب مراعاة ترك مسافة مناسبة بينك وبين زميلك -

 لحرم الجماعى فور أنتهاء االمتحان واليسمح بالتجمعات داخل الحرم الجماعى يغادر الطالب ا -

                                                                                                                                      

 عميد الكلية                                                                                                                                                   

 أد/ عادل محمد عبدالمنعم مكى     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              
 كلية التربية الرياضية         

للعام  الرابعة تخلف أولي الئحة قديمةجدول اإلمتحان )النظرى( )الفصل الدراسى األول( 
 م0202/  0202الدراسى 

 م اليوم التاريخ المادة العدد التوقيت المكان مالحظات

 

ت  
جــــــــــــــــــا

مدر

جامعــــــــــــــــــــة
ال

 

 صباحا   9-11
1 

 
 م27/2/2121 أصول التربية الرياضية

 

 السبت

 

1 

 

 

 

 ( 1سباحة) 1 صباحا   9-11 

 التعليمات:

 على كل طالب الحضور قبل بدء االمتحانات بربع ساعة على االقل مع أحضار أثبات الشخصية   -

 فى بداية اللجنة يوقع الطالب بكشف الحضور والتوقيع فى كشف االنصراف بعد تسليم ورقة االجابة للمالحظ  -

 اليسمح للطالب الخروج من اللجنة قبل نصف الوقت واليسمح للطالب المتأخر الدخول بعد نصف الوقت -

 يمنع منعا بتا أصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة  -

 تداء الكمامة الطبية واليجوز خلعها نهائياراليسمح للطالب نهائيا دخول لجنة األمتحان دون أ -

 منع تبادل االدوات داخل اللجنة كل طالب يحضر أدواتة الخاصة وي -

 أتباع االجراءات األحترازية والوقائية مثل عدم التسليم اليدوى والتقبيل ويجب مراعاة ترك مسافة مناسبة بينك وبين زميلك -

 يغادر الطالب الحرم الجماعى فور أنتهاء االمتحان واليسمح بالتجمعات داخل الحرم الجماعى  -

                                                                                                                                      

            عميد الكلية                                                                                                                                         

 أد/ عادل محمد عبدالمنعم مكى     

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 كلية التربية الرياضية         

 
الئحة قديمة  الفرقة الثانية( )الفصل الدراسى األول( تخلفات جدول اإلمتحان )النظرى

 م0202/  0202للعام الدراسى  تخلف أولي
 

 م اليوم التاريخ المادة العدد التوقيت المكان مالحظات

ت   
جــــــــــــــــــــــــــا

مدر

جامعـــــــــــــــــــــــــــــة
ال

 1 السبت م27/2/2121 أصول التربية الرياضية 1 صباحا   9-11 

 

 صباحا   9-11

1 
مسابقات الميدان 

 (1والمضمار)

 م22/2/2121

 
 2 االحد

 (1جمباز ) 2 

 (1كرة طائرة ) 2 

   

 11.11-11.11 

 صباحا

 كاراتية  1

 (1سباحة ) 2 

 التعليمات:    

 على كل طالب الحضور قبل بدء االمتحانات بربع ساعة على االقل مع أحضار أثبات الشخصية   -

 فى بداية اللجنة يوقع الطالب بكشف الحضور والتوقيع فى كشف االنصراف بعد تسليم ورقة االجابة للمالحظ  -

 للطالب الخروج من اللجنة قبل نصف الوقت واليسمح للطالب المتأخر الدخول بعد نصف الوقتاليسمح  -

 يمنع منعا بتا أصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة  -

 تداء الكمامة الطبية واليجوز خلعها نهائياراليسمح للطالب نهائيا دخول لجنة األمتحان دون أ -

 دل االدوات داخل اللجنة كل طالب يحضر أدواتة الخاصة ويمنع تبا -

 أتباع االجراءات األحترازية والوقائية مثل عدم التسليم اليدوى والتقبيل ويجب مراعاة ترك مسافة مناسبة بينك وبين زميلك -

 يغادر الطالب الحرم الجماعى فور أنتهاء االمتحان واليسمح بالتجمعات داخل الحرم الجماعى  -

            

 

 عميد الكلية                                                                                                                                                 

 أد/ عادل محمد عبدالمنعم مكى                                                                                                              


