
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة القادسية                                  

 كلية التربية للبنات     

 اللجنة االمتحانية      

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة   

 (االول ) الدور2018-2017للعام الدراسي  النظرية للمواد العملية ةالنهائي اتاالمتحان جدول

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى التاريخ اليوم ت
14/5 االثنين 1  كرة يد كرة سلة كرة سلة 
15/5 الثالثاء 2  جمناستك كرة طائرة كرة صاالت 
16/5 االربعاء 3  كرة طائرة كرة يد ساحة وميدان 
17/5 الخميس 4  لياقة بدنية العاب مضرب لياقة بدنية 
20/5 االحد 5  طرائق تدريس   
21/5 االثنين 6  العاب مضرب ساحة وميدان  
22/5 الثالثاء 7  ساحة وميدان جمناستك  

 

 مالحظات:

 للمرحلتين االولى والثالثة. ( صباحاالتاسعةالساعة)  للمواد العلمية يبدا االمتحان النظري -1
 للمرحلة الثانية. صباحا( الحادية عشرةيبدا االمتحان النظري للمواد العلمية الساعة)  -2
التزام جميع الطالبات بالزي الموحد وحمل الهوية وبخالفه تحرم الطالبة من اداء امتحان ذلك  -3

 اليوم.
التزام جميع الطالبات بالتعليمات واالرشادات التربوية الموجودة في القاعات االمتحانية وكذلك  -4

 .الموجودة في ظهر الدفتر االمتحاني

 

 

 

 

 المتحانيةرئيس اللجنة ا

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة القادسية                                  

 كلية التربية للبنات     

 اللجنة االمتحانية      

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة   

 (االول ) الدور2018-2017االمتحانات النهائية النظرية للعام الدراسي  جدول

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى التاريخ اليوم ت
23/5 االربعاء 1  التعلم الحركي  تاريخ فلسفة التربية الرياضية 



24/5 الخميس 2   االحصاء  
62/5 السبت 3  تدريب مستويات عليا  التشريح 
72/5 االحد 4   البايوميكانيك  
82/5 االثنين 5 العلميالبحث   حقوق االنسان    
92/5 الثالثاء 6   القياس والتقويم  
30/5 االربعاء 7    الكشافة والمرشدات 
31/5 الخميس 8  اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية  
2/6 السبت 9  الفسلجة الرياضية  اللغة العربية 
3/6 االحد 10 التدريب   

 الرياضي

 

4/6 االثنين 11    اللغة االنكليزية 
5/6 الثالثاء 12   طرائق التدريس  
10/6 االحد 13   الحاسبات  
11/6 االثنين 14    الحاسبات 

 مالحظات:

 يبدا االمتحان النظري الساعة) التاسعة    ( صباحا-1

التزام جميع الطالبات بالزي الموحد وحمل الهوية وبخالفه تحرم الطالبة من اداء امتحان ذلك -2
 اليوم.

التزام جميع الطالبات بالتعليمات واالرشادات التربوية الموجودة في القاعات االمتحانية وكذلك -3
 الموجودة في ظهر الدفتر االمتحاني.

 رئيس اللجنة االمتحانية

 

 

 

 

 

 

 


