سري دخول الطالب ألداء االمتحانـ ــات الشفوي ـ ـة
(بنني – بنات) للفص ــل الدراسي األول
للعام اجلامعي 2022 -2021م

(يتم جتميع الطالب طبقاً للتوزيع الزمين وأماكن الدخول ابلساحة
داخل اجملمع أمام بوابة املوقف)

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبداملنشعم

عميد الكلية
أ  .د  /عالء حممد حلويش

م

1

م

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

من رقم 200 : 1
 مدخل واتريخ الرتبيةمن 100 : 1
 سباحة()1من 200: 101
من رقم 400 : 201
االويل (بنني)
 مدخل واتريخ الرتبيةمن 300 : 201
 مدخل واتريخ  -سباحة()1الرتبية
400: 301
من رقم 600 : 401
 سباحة()1 مدخل واتريخ الرتبيةمن 500 : 401
يتم التبادل بني
اجملموعتني داخل  -سباحة()1
من 600: 501
اجملموعة الواحدة
من رقم  : 601أخر الكشف
+الباقون لإلعادة والتخلفات
 مدخل واتريخ الرتبيةمن 700 : 601
 سباحة()1من : 701أخر الكشف
+الباقون لإلعادة والتخلفات

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الثالثة (بنني)
 علم اجتماعرايضي

1

امل ـ ـ ــادة

 عروضرايضية
يتم التبادل بني
اجملموعتني داخل
اجملموعة الواحدة

امل ـ ـ ــادة
من رقم 200 : 1
 علم اجتماع رايضيمن 100 : 1
 عروض رايضيةمن 200: 101
من رقم 400 : 201
 علم اجتماع رايضيمن 300 : 201
 عروض رايضيةمن 400: 301
من رقم  : 401أخر الكشف
 علم اجتماع رايضيمن 500 : 401
 عروض رايضيةمن : 501آخر الكشف +الباقي
لإلعادة والتخلفات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبداملنشعم

موعد الدخول لالمتحان

مكـ ــان اللجن ـ ـ ـ ــة

 مدخل واتريخالرتبية
ملعب كرة السلة 2
سباحة( )1حبمام
السباحة

مكـ ــان اللجن ـ ـ ـ ــة

 علم اجتماعرايضي
املبين التعليمي
بنني2
مدرج 1
عروض رايضية
ملعب الكرة
اليد1

جمموعة ()1

من  10صباحا

جمموعة ()2

من  12ظهراً

جمموعة ()3

من  2عصراً

جمموعة ()4

من 3.30عصراً
حيت هناية االمتحان

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة ()1

من  10صباحا

جمموعة ()2

جمموعة ()3

عميد الكلية
أ  .د  /عالء حممد حلويش

من  12ظهراً

من  2عصراً

م

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

االويل (بنني)
 مصارعة مالكمة1

م

يتم التبادل بني
اجملموعتني داخل
اجملموعة الواحدة

مكـ ــان
اللجن ـ ـ ـ ــة

امل ـ ـ ــادة
من رقم 200 : 1
من 100 : 1
 مصارعةمن 200: 101
 -مالكمة

جمموعة
() 1

من  10صباحا

من رقم 400 : 201
 مصارعة من 300 : 201 -مالكمة من 400: 301

جمموعة
() 2

من  12ظهراً

من رقم 600 : 401
من 500 : 401
 مصارعةمن 600: 501
 مالكمةمن رقم  : 601أخر الكشف +الباقون
لإلعادة والتخلفات
من 700 : 601
 مصارعة مالكمة من : 701آخر الكشف+الباقون لإلعادة والتخلفات

الفرق ـ ـ ــة

امل ـ ـ ــادة

 مصارعةصالة املصارعة
ابلدرجة الثالثة
 مالكمةحلقة املالكمة

مكـ ــان اللجن ـ ـ ـ ــة

من رقم 200 : 1
 امليكانيكا احليوية يف اجملال الرايضيالثالثة (بنني)

2

 امليكانيكااحليوية يف اجملال
الرايضي

موعد الدخول لالمتحان

من رقم 400 : 201
 امليكانيكا احليوية يف اجملال الرايضيمن رقم  : 401أخر الكشف
+الباقي لإلعادة والتخلفات
 -امليكانيكا احليوية يف اجملال الرايضي

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبداملنشعم

 امليكانيكا احليوية يفاجملال الرايضي
مدرج رقم 1املبين
التعليمي  2بنني

جمموعة
() 3

من  2عصراً

جمموعة
() 4

من 3.30عصراً
حيت هناية االمتحان

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة
() 1
جمموعة
() 2

جمموعة
() 3

عميد الكلية
أ  .د  /عالء حممد حلويش

من  10صباحا

من  12ظهراً

من  2عصراً

م

1

م

امل ـ ـ ــادة

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ــة

من رقم 200 : 1
 مدخل يف الرتويح الرايضيمن 100 : 1
 مترينات ()1من 200: 101
من رقم 400 : 201
االويل (بنني)
 مدخل يف الرتويح الرايضيمن 300 : 201
 مدخل يف الرتويح مترينات ()1الرايضي
من 400: 301
 مترينات ()1من رقم 600 : 401
 مدخل يف الرتويح الرايضييتم التبادل بني
من 500 : 401
اجملموعتني داخل
 مترينات ()1اجملموعة الواحدة
من 600: 501
من رقم  : 601أخر الكشف
 مدخل يف الرتويح الرايضيمن 700 : 601
 مترينات ()1من : 701آخر الكشف +الباقى
والتخلفات

امل ـ ـ ــادة

الفرق ـ ـ ــة

من رقم 200 : 1
 -الرتويح وأنشطة اخلالء

الثالثة (بنني)
2

 الرتويحوأنشطة اخلالء

من رقم 400 : 201
 الرتويح وأنشطة اخلالءمن رقم  : 401أخر الكشف
+الباقي لإلعادة والتخلفات
 -الرتويح وأنشطة اخلالء

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبداملنشعم

مكـ ــان اللجن ـ ـ ـ ــة

 مدخل يفالرتويح الرايضي
ملعب كرة
اليد1

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة
() 1

من  10صباحا

جمموعة
() 2

من  12ظهراً

جمموعة
() 3

من  2عصراً

 مترينات ()1ملعب كرة اليد2
جمموعة
() 4

مكـ ــان اللجن ـ ـ ـ ــة
 الرتويح وأنشطةاخلالء
مدرج رقم 1ملعب كرة
السلة 2

من 3.30عصراً
حيت هناية االمتحان

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة
() 1

من  10صباحا

جمموعة
() 2

من  12ظهراً

جمموعة
() 3

من  2عصراً

عميد الكلية
أ  .د  /عالء حممد حلويش

م

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ــة

االويل (بنني)
 مدخل علمالنفس الرايضي

1

 مسابقاتميدان ومضمار
() 1
يتم التبادل بني
اجملموعتني داخل
اجملموعة الواحدة

م

امل ـ ـ ــادة
من رقم 200 : 1
 مدخل علم النفس الرايضيمن 100 : 1
 مسابقات ميدان ومضمار ()1من 200: 101
من رقم 400 : 201
 مدخل علم النفس الرايضيمن 300 : 201
 مسابقات ميدان ومضمار ()1من 400: 301
من رقم 600 : 401
 مدخل علم النفس الرايضيمن 500 : 401
من
 مسابقات ميدان ومضمار ()1600: 501
من رقم  : 601أخر الكشف
 مدخل علم النفس الرايضيمن 700 : 601
 مسابقات ميدان ومضمار ()1من: 701آخر الكشف +الباقى والتخلفات

امل ـ ـ ــادة

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 مدخل علمالنفس
الرايضي
مدرج عبد
اجلليل

مسابقات
ميدان ومضمار
() 1
ملعب كرة
القدم

مكـ ــان
اللجن ـ ـ ـ ــة

من رقم 200 : 1
 -القوام والتدليك الرايضي

الثالثة (بنني)

1

مكـ ــان
اللجن ـ ـ ـ ــة

من رقم 400 : 201
 -القوام والتدليك الرايضي

 القواموالتدليك الرايضي

من رقم  : 401أخر الكشف
+الباقى والتخلفات
 القوام والتدليك الرايضيوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبداملنشعم

صالة التدليك
ابلدرجة األويل

موعد الدخول لالمتحان

جمموعة
() 1

من  10صباحا

جمموعة
() 2

من  12ظهراً

جمموعة
() 3

من  2عصراً

جمموعة
() 4

من 3.30عصراً
حيت هناية االمتحان

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة ()1

من  10صباحا

جمموعة ()2

من  12ظهراً

جمموعة ()3

عميد الكلية
أ  .د  /عالء حممد حلويش

من  2عصراً

م

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ــة

االويل (بنني)
 مدخل يفالتدريب الرايضي
1

م

 كرة القدميتم التبادل بني
اجملموعتني داخل
اجملموعة الواحدة

من رقم 200 : 1
 مدخل مدخل يف التدريب الرايضيمن 100 : 1
 كرة القدممن 200: 101
من رقم 400 : 201
 مدخل مدخل يف التدريب الرايضيمن 300 : 201
 كرة القدممن 400: 301
من رقم 600 : 401
 مدخل مدخل يف التدريب الرايضيمن 500 : 401
 كرة القدممن 600: 501
من رقم  : 601أخر الكشف
 مدخل مدخل يف التدريب الرايضيمن 700 : 601
 كرة القدم()1من : 701آخر الكشف +الباقي
والتخلفات

الفرق ـ ـ ــة

الثالثة (بنني)
2

امل ـ ـ ــادة

مجباز3

امل ـ ـ ــادة
من رقم200 : 1
مجباز4
من رقم400 : 201
مجباز4
من رقم  : 401أخر الكشف +الباقي
والتخلفات
مجباز4

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبداملنشعم

مكـ ــان
اللجن ـ ـ ـ ــة

موعد الدخول لالمتحان

جمموعة ()1
 مدخلمدخل يف
التدريب
الرايضي

جمموعة ()2

من  10صباحا

من  12ظهراً

مدرج رقم1
املبين التعليمي
 2بنني
جمموعة ()3

 كرة القدمملعب كرة
القدم

مكـ ــان اللجن ـ ـ ـ ــة

صالة اجلمباز

جمموعة ()4

من  2عصراً

من 3.30عصراً

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة ()1

من  10صباحا

جمموعة ()2

من  12ظهراً

جمموعة ()3

من  2عصراً

عميد الكلية
أ  .د  /عالء حممد حلويش

م

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

االويل (بنات)
 مدخل يفالتدريب الرايضي
1

م

 كرة القدميتم التبادل بني
اجملموعتني داخل
اجملموعة الواحدة

امل ـ ـ ــادة
من رقم 150 : 1
 مدخل يف التدريب الرايضيمن 75 : 1
 كرة القدممن 150: 76
من رقم 300 : 151
 مدخل يف التدريب الرايضيمن 225 : 151
 كرة القدممن 300: 226
 من رقم جلوس  : 301آخر الكشفوالتخلفات الباقي لإلعادة
 مدخل يف التدريب الرايضيمن 375 : 301
 كرة القدم ()1من : 376آخر الكشف +الباقي لإلعادة
والتخلفات

امل ـ ـ ــادة

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 مدخلمدخل يف
التدريب
الرايضي
مدرج عبد
اجلليل

 كرة القدمملعب كرة
القدم

جمموعة ()1

جمموعة ()2

جمموعة ()3

مكـ ــان اللجن ـ ـ ـ ــة

من رقم 150 : 1
 -القوام والتدليك الرايضي

الثالثة (بنات)

2

مكـ ــان
اللجن ـ ـ ـ ــة

موعد الدخول لالمتحان

 القوام والتدليكالرايضي

من رقم 300 : 151
 -القوام والتدليك الرايضي

صالة التدليك
ابلدرجة الثالثة

من رقم  : 301أخر الكشف
+الباقى والتخلفات
 -القوام والتدليك الرايضي

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبداملنشعم

من 9
صباحا

من 11
صباحا

من  1ظهراً

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة
() 1

من 9
صباحاً

جمموعة
() 2

من 11
صباحا

جمموعة
() 3

من  1ظهراً

عميد الكلية
أ  .د  /عالء حممد حلويش

م

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

االويل (بنات)
 مدخل علم النفس سباحة11

يتم التبادل بني
اجملموعتني داخل
اجملموعة الواحدة

م

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

امل ـ ـ ــادة
من رقم 150 : 1
 مدخل علم النفسمن 75 : 1
 سباحة1من 150: 76
من رقم 300 : 151
 مدخل علم النفسمن 225 : 151
 سباحة1من 300: 226
من رقم جلوس  : 301آخر
الكشف والتخلفات
 مدخل علم النفسمن 375 : 301
 سباحة2من :376أخر الكشف والباقي
لإلعادة والتخلفات

مكـ ــان اللجن ـ ـ ـ ــة

جمموعة ( )1من  9صباحا
 مدخل علم النفس مدرج د/علي عبيدجمموعة ()2
 -سباحة1

2

مجباز3

امل ـ ـ ــادة

جمموعة ()3

مكـ ــان اللجن ـ ـ ـ ــة

مجباز4
من رقم جلوس 300 : 151
مجباز4
من رقم جلوس  : 301آخر الكشف
والتخلفات
مجباز4

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبداملنشعم

من 11
صباحا

محام السباحة

من رقم جلوس 150 : 1
الثالثة (بنات)

موعد الدخول لالمتحان

صالة اجلمباز

من 1ظهرا
حيت هناية
االمتحان

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة
() 1

من  9صباحا

جمموعة
() 2

من 11
صباحا

جمموعة
() 3

من 1ظهرا
حيت هناية
االمتحان

عميد الكلية
أ  .د  /عالء حممد حلويش

م

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االويل (بنات)
 مدخل واتريخالرتبية

1

م

امل ـ ـ ــادة
من رقم 150 : 1
 مدخل واتريخ الرتبيةمن 75 : 1
 مسابقات ميدان ومضمار ()1من 150: 76

من رقم 300 : 151
 مسابقات ميدان  -مدخل واتريخ الرتبيةمن 225 : 151
ومضمار ()1
 مسابقات ميدان ومضمار ()1من 300: 226
يتم التبادل بني
اجملموعتني داخل من رقم جلوس  : 301آخر الكشف
اجملموعة الواحدة والتخلفات
 مدخل واتريخ الرتبيةمن 375 : 301
 مسابقات ميدان ومضمار ()1من :376أخر الكشف والباقي لإلعادة
والتخلفات

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الثالثة (بنات)
 علم اجتماع رايضي2

 التعبري احلركيوااليقاع
يتم التبادل بني
اجملموعتني داخل
اجملموعة الواحدة

امل ـ ـ ــادة
من رقم 150 : 1
 علم اجتماع رايضيمن 75 : 1
  -التعبري احلركي وااليقاعمن 150: 76
من رقم 300 : 151
 علم اجتماع رايضيمن 225 : 151
 التعبري احلركي وااليقاعمن 300: 226
من رقم جلوس  : 301آخر الكشف
والتخلفات
 علم اجتماع رايضيمن 375 : 301
 التعبري احلركي وااليقاعمن  : 376أخر الكشف والباقي
لإلعادة والتخلفات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبداملنشعم

موعد الدخول لالمتحان

مكـ ــان اللجن ـ ـ ـ ــة

جمموعة ()1

من 9
صباحا

 مدخل واتريخالرتبية
مدرج عبد اجلليل

 مسابقاتميدان ومضمار
() 1
ملعب كرة القدم

جمموعة ()2

جمموعة ()3

مكـ ــان اللجن ـ ـ ـ ــة

 علم اجتماعرايضي
مدرج علي عبيد
 التعبري احلركيوااليقاع
صالة التعبري
احلركي مبين
البنات

من 11
صباحا

من  1ظهرا
حيت هناية
االمتحان

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة
() 1

من  9صباحا

جمموعة
() 2

من 11
صباحا

جمموعة
() 3

من 1ظهرا
حيت هناية
االمتحان

عميد الكلية
أ  .د  /عالء حممد حلويش

م

امل ـ ـ ــادة

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مكـ ــان
اللجن ـ ـ ـ ــة

موعد الدخول لالمتحان

من رقم 150 : 1

االويل (بنات)
 -مترينات

1

 مدخل يف الرتويحالرايضي

 متريناتمن 75 : 1
 مدخل يف الرتويح الرايضيمن 150: 76
من رقم 300 : 151

 متريناتمن 225 : 151
 مدخل يف الرتويح الرايضيمن 300: 226

يتم التبادل بني اجملموعتني من رقم جلوس  : 301آخر الكشف
داخل اجملموعة الواحدة والتخلفات
 متريناتمن 375 : 301
 مدخل يف الرتويح الرايضيمن  :376أخر الكشف والباقي
لإلعادة والتخلفات

م

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الثالثة (بنات)
2

 امليكانيكا احليويةيف اجملال الرايضي

امل ـ ـ ــادة

 مدخل يفالرتويح
الرايضي
مدرج علي
عبيد

جمموعة ()2

من 11
صباحا

جمموعة ()3

من  1ظهراً

جمموعة ()3

مكـ ــان
اللجن ـ ـ ـ ــة

من رقم جلوس 150 : 1
 امليكانيكا احليوية يف اجملال الرايضيمن رقم جلوس 300 : 151
 -امليكانيكا احليوية يف اجملال الرايضي

املبين التعليمي2
بنني

من  3عصراً
حيت هناية
االمتحان

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة
() 1

من رقم جلوس  : 301آخر الكشف
والتخلفات
 -امليكانيكا احليوية يف اجملال الرايضي

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبداملنشعم

 -متريناتصالة
التمرينات
املبين
التعليمي1

جمموعة ()1

من  9صباحا

من  9صباحا

جمموعة
() 2

من 11
صباحا

جمموعة
() 3

من 1ظهرا
حيت هناية
االمتحان

عميد الكلية
أ  .د  /عالء حممد حلويش

م

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

االويل (بنات)
 مصارعة مالكمة1

م

يتم التبادل بني
اجملموعتني داخل
اجملموعة الواحدة

الفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الثالثة (بنات)
2

امل ـ ـ ــادة
من رقم 150 : 1
 مصارعةمن 75 : 1
 مالكمةمن 150: 76
من رقم 300 : 151
 مصارعةمن 225 : 151
 مالكمةمن 300: 226
من رقم جلوس  : 301آخر الكشف
والتخلفات
 مصارعةمن 375 : 301
 مالكمةمن :376أخر الكشف والباقي
لإلعادة والتخلفات

 الرتويح وأنشطةاخلالء

مكـ ــان اللجن ـ ـ ـ ــة

 مصارعةصالة املنازالت ابلدرجة
الثالثة

 مالكمةحلقة املالكمة

امل ـ ـ ــادة
من رقم جلوس 150 : 1
 الرتويح وأنشطة اخلالءمن رقم جلوس 300 : 151
 الرتويح وأنشطة اخلالءمن رقم جلوس  : 301آخر الكشف والباقي
لإلعادة والتخلفات
 -الرتويح وأنشطة اخلالء

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هاني سعيد عبداملنشعم

مكـ ــان
اللجن ـ ـ ـ ــة

ملعب التنس
األرضي

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة
() 1

جمموعة
() 2

جمموعة
() 3

من  9صباحا

من 11
صباحا

من 1ظهرا
حيت هناية
االمتحان

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة
() 1
جمموعة
() 2
جمموعة
() 3

عميد الكلية
أ  .د  /عالء حممد حلويش

من 9
صباحا
من 11
صباحا
من 1ظهرا
حيت هناية
االمتحان

