
              

 تعلٌمات االمتحانات الحضورٌة:
 صباحاً. ٌبدأ االمتحان الحضوري فً تمام الساعة التاسعة .1
 لكل مادة دراسٌة. ثالث ساعات وقت االمتحان الحضوري  .2
 .وكارت اللقاح الخاص بها على جمٌع الطالبات االلتزام بالتعلٌمات االمتحانٌة وجلب القرطاسٌة مع الهوٌة الجامعٌة .3
 فً حال صادف عطلة رسمٌة تؤجل مادة االمتحان الى اخر ٌوم  من االمتحان وٌبقى الجدول كما هو . .4

 :االلكترونٌة علٌمات االمتحانات ت
 . الثانٌة عشرا ضهراٌبدأ االمتحان االلكترونً فً تمام الساعة  .1
 . لكل مادة دراسٌةواحدة   ساعةوقت االمتحان االلكترونً  .2
 ٌجب ان ٌكون الدخول لالمتحان باالمٌل الرسمً . .3
 ان ٌحتوي االمٌل الرسمً على صورة شخصٌة حدٌثة للطالبة. .4
        .الطالبة وعً دلٌل التزامها وان االمتحانٌة بالتعلٌمات الطالبة تلتزم سوف ٌطلب المراقب من الطالبة فتح الكامٌرا. .5

 2222-2221نظام الكورسات ( الحضورٌة وااللكترونٌة للمراحل الثالثة )الثانٌة والثالثة والرابعة ( لقسم رٌاض االطفال  للعام الدراسً  -جدول االمتحانات النهائٌة )الدور الثانً 

 الصف الرابع الصف الثالث الصف الثانً التارٌخ الٌوم

 الكورس الثانً الكورس االول الكورس الثانً الكورس االول الكورس الثانً الكورس االول  

 لطفل الحركٌة التربٌة 4/9/2222 االحد

 (حضوري)الروضه

 االحصاء (  حضوري)البٌئٌة التربٌة -
 (حضوري)التربوي

 والتوجٌة النفسً االرشاد
حضوري()التربوي  

 والتوجٌة النفسً االرشاد
حضوري()التربوي  

 مناهج فً دراسات - - (حضوري)الطفل نفس علم 5/9/2222 االثنٌن
 رٌاض
  حضوري()االطفال

 طفل وتقوٌم قٌاس
حضوري() الروضة  

 الروضة طفل وتقوٌم قٌاس
 حضوري()

 لطفل الحركٌة التربٌة  6/9/2222 الثالثاء
 (حضوري)الروضه

 التربوٌة التقنٌات 
 االطفال لرٌاض

  (حضوري)

(حضوري)الطفل تغذٌة (حضوري)الطفل تغذٌة   

 نفس علم  7/9/2222 االربعاء
 (حضوري)الطفل

 ولعب دمى صناعة 
  (حضوري)االطفال

 الموسٌقٌة التربٌة
حضوري()للطفل  

حضوري()للطفل الموسٌقٌة التربٌة  

 لطفل اللعب سٌكولوجٌة 8/9/2222 الخمٌس

 (حضوري)  الروضة

( حضوري) خاصة تربٌة - - (حضوري)الطفل أدب ( حضوري) خاصة تربٌة   

 الفنٌة التربٌة اصول -  - - 12/9/2222 السبت 
حضوري()للطفل   

للطفل  الفنٌة التربٌة اصول
حضوري()  

 - 11/9/2222 االحد
- 

 واالشراف االدارة - -
(حضوري) التربوي  

 التربوي واالشراف االدارة
(حضوري)  

 12/9/2222 االثنٌن
 - حاسبات  )الكترونً (

- - - - 



              

 2222 -2221بٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للمراحل )الثانٌة والثالثة( بنظام الكورسات للعام الدراسً قسم التر –الدور الثانً  –جدول االمتحانات النهائٌة 

 الخعليواث االهخحانيت:

 يبدأ االهخحاى الطاعت الخاضعت صباحًا. -1

 النىرضاث.ضاعخاى لنظام ثالد  وقج االهخحاى  -2

 .النهائيت يف االهخحاناث  السي الرمسي ارحداء -3

 االلخسام بالخعليواث االهخحانيت. -4

 جلب مجيع اللىازم اخلاصت باالهخحاى وعدم االضخعارة داخل القاعت االهخحانيت.  -5

 ادلرحلت الثالثت ادلرحلت الثانيت الخاريخ اليىم ث
 1الفطلجت / ك 1االحصاء  / ك 4/9/2222 االحد 1
 2مرة القدم / ك 1طرائق الخدريص/ك 5/9/2222 االثنني  2
 2الخعلن احلرمي /ك 2اخخبار وقياش / ك 6/9/2222 الثالثاء 3
 2مرة اليد  / ك -1 7/9/2222 االربعاء 4

 1الطاحت وادليداى / ك-2

 2اجلوناضخل االيقاعي  / ك

 2الطب الرياضي / ك 2البايى هينانيل /ك 8/9/2222 اخلويص  5



              

 


