
 

 الثالثة ( –الثانية  –للفرق الدراسية ) االولي 

 

 ( التعديل بعد)جديدة الئحة–) الئحة قديمة بنظام الشعب

  ( بنات –للفصل الدراسي الثاني ) بنين 

 
 

 2020 أكتوبر  3تبدأ االمتحانات التطبيقية يوم السبت الموافق 

  

 جداول االمتحانات التطبيقية
 م 2019/2020للعام الجامعي  - دور مايو 

 



 

 

TANTA UNIVERSITY 
FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 

OFFICE OF THE VICE DEAN FOR EDUCATION AND 
STUDENT AFFAIRS 

 طنطا جامعة

 الرياضية الرتبية كلية
 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل مكتب

 2019/2020جدول االمتحانات التطبيقية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 ) الئحــة جديدة(. الثالثة ( –الثانية  –للفرق الدراسية ) االولي 

 اليـــوم والتاريـخ
 الفرقــــــة الثالثـــــــة الفرقــــــة الثانيـــــــة الفرقــــــة االولـــــي

 بنـــات بنيــن بنـــات بنيــن بنـــات بنيــن

 السبـــــت
 ( 1جمموعة ) 2020/ 10/ 3

 (1جمموعة )
 ( 1جمموعة )

 االحــــــــد
 ( 2جمموعة ) 2020/ 10/ 4

 االثنيـــــــــن
( 1جمموعة ) 2020/ 10/ 5

( 1جمموعة ) ( 1جمموعة )

 االربعـــــاء
( 2جمموعة ) 2020/ 10/ 7

 ( 2جمموعة ) (2جمموعة )

 السبــــــت
(2جمموعة ) ( 2جمموعة ) 2020/ 10/ 10

(1جمموعة )

 االحــــــــد
(2جمموعة ) 2020/ 10/ 11

 االثنيـــــــــن
12 /10 /2020 

1جمموعة )

 الثالثـــــــاء
(2جمموعة ) 2020/ 10/ 13

 .                                              هام جدا 
 
                                               : تبدأ االمتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا
 
                                              

 م 2019/2020لـن يسمح للطالب بدخول االمتحان بدون اثبات الشخصية أو الكارنية للعام الجامعي -1
  3أو  2يتم تقسيم الطالب الي عدد  -3 مع ضرورة اتباع االجراءات االحترازية الالزمة لذلك .         ؛ضرورة ارتداء الطالب الكمامة  والقفازات الخاصة    -2

 
 لعدد المواد التي يقوم الطالب بامتحانها يوميا

 
مجموعات وذلك طبقا
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OFFICE OF THE VICE DEAN FOR EDUCATION AND 
STUDENT AFFAIRS 

 طنطا جامعة

 الرياضية الرتبية كلية
 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل مكتب

 2019/2020للعام الجامعي   جدول االمتحانات التطبيقية للفصل الدراسي الثاني

 الثالثة ( ) الئحــة قديمة بنظام التشعيب (. –الثانية  –للفرق الدراسية ) االولي 

 اليوم والتاريخ
 الفرقــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــة الفرقـــــة الثانيــة الفرقـــــة األولـــي

 إدارة تدريب تدريس بنيـــن بنيـــن

 السبـــــــت
3/10 /2020 

 االحــــــــد
4/10 /2020 

 االثنـــــني
5/10 /2020 

 االربعـــــاء
7 /10 /2020 

                                             . 
 
                                               ملحوظة : تبدأ االمتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا
 
                                                     

 م  2020-2019لـن يسمح للطالب بدخول االمتحان بدون اثبات الشخصية أو الكارنية للعام الجامعي -1

 إدارة (. –تدريب  –تبدأ بالترتيب التالي ) تدريس  –بنات( الفرقة الثالثة-بالنسبة لمادة الحاسب اآللي )بنين – 2

ء من امتحانات اللجنة التي قبلها ........الخ ( ال تعقد امتحانات اللجنة االبعد االنتها–الجمباز  -بالنسبة للمواد التي يتم االمتحان فيها في أكثر من لجنة .. مثل ) مسابقات الميدان والمضمار -3

مع ضرورة اتباع االجراءات االحترازية الالزمة لذلك .         ؛ضرورة ارتداء الطالب الكمامة  والقفازات الخاصة -4


