إعــالن صادر عن كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية
دورات في السباحة التعليمية و اللياقة البدنية والصحية
تعل ننليةلا ننبية تلرا ننبية لاام ننابيرا ةا ع ننبيةالـدا ننبايت ننليتل ننـية ن ننـ ةل ية تا ا ننبي لع ننا لالي ن ن ي
ة ةا عبي ـةيأربعة اسابيعي ية فتلةي لي1114/11/11يإ ىي1114/11/6يتلىية دح يةآلت  :ي
 .1سبببا ة لعميةيببة امروبباي اااسببي ا افببا اابرمبباةت االبباا عمةباب بببيم يةببة ا "ببل ار 03
يمار .
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طريقة عمةية ةم ِبي ُةب َ ربيم ةبليميم
.1يايا ة ب مية اص ية ف ااةركز ااص
ُةع ة ِب َ
املعاةببي ةببع ااة"بباركيم روبباي اسببي ا اةببم كافببة ارعةببار برس ب ا"ببل ار ب ر 52
يمار ال"ةي  :ي
أ.يرلد ننا ميح ا ننبيخ نناتي تخفا نننية ن ن خليايراه ننتخـةييأةدن نخةيلاام ننابيحـا ننبي ت ن ن لةي
اهتفاـي ددايصحااًي تالةااًي تأهالااً .ي
ب.يةهتخـةييأةدخةيلاامابي إلال راكي ت الالية لا نبية ح هنربية تن يتر دنليصنلني
ة هع ةل ية ح ةللابي مر ية رةدـية رنو ي عنـ يمنلرا ية للنبيخنال ية ةدنـي رلناًي
ي .ي
لع لي ة خلي ة
ةنن.يإهننتخـةيي دننا ةي اناننبي تد تننبي ننليةنناة خ ي هننا داي رخننالياي و ننكي ننةية رلدننا مي
ة تا  :ي
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 .0ا ار ُة َزَ َا َوبة فب ااسببا ة االعميةيبة اااميا ببة ااب ميبة اااصب ية فب ااةركبز ااصب
عمةاب بيم يةة ا "ل ار اا"هري  43يمار .ي
ي
 .4ا ار ااميا ة ااب ميبة امروباي فب ااصبااة اارياابية ايبا ار ب اااثالثباء اااخةبيس ةبم
ااساعة  6 – 2برس ا"ل ار ر  52يمار.
ي
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