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  ةــــ الشفوياالمتحانــــات  سري دخول الطالب ألداء
األولللفصـــل الدراسي  (بنات –بنني )  

م 2202 -1202للعام اجلامعي     
 
 

  ابلساحة)يتم جتميع الطالب طبقاً للتوزيع الزمين وأماكن الدخول 
أمام بوابة املوقف(   داخل اجملمع   
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 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م

 
1 

 االويل )بنني( 
 

مدخل واتريخ   -
 الرتبية  
 

 ( 1سباحة) - 
 

يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 
 اجملموعة الواحدة 

 

 200:  1من رقم 
 مدخل واتريخ الرتبية  -

 100:  1من 
 ( 1سباحة) -

 200: 101من  

مدخل واتريخ   -
 الرتبية  

   2ملعب كرة السلة 
 
 
حبمام  ( 1سباحة)

 السباحة 

 صباحا  10من  ( 1جمموعة )

 400:  201من رقم 
 مدخل واتريخ الرتبية   - 

 300:  201من             
 (  1سباحة) -

301 :400 

 ظهراً  12من  ( 2جمموعة )

 600:  401من رقم 
 مدخل واتريخ الرتبية  -

 500:  401من 
 ( 1سباحة) -

 600: 501من 

 عصراً  2من  ( 3جمموعة )

أخر الكشف  : 601من رقم 
 +الباقون لإلعادة والتخلفات  

 مدخل واتريخ الرتبية  -
 700:  601من         

 (  1سباحة) -
:أخر الكشف   701من 

 +الباقون لإلعادة والتخلفات  

 عصراً 3.30من  ( 4جمموعة )
 حيت هناية االمتحان

 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــــــــة م

 
1 

 الثالثة )بنني( 
 

علم اجتماع  -
 رايضي 
 

عروض    -
 رايضية
 

يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 
 اجملموعة الواحدة 

 

 200:  1من رقم 
 علم اجتماع رايضي -

 100:  1من         
 رايضيةعروض   - 

 200: 101من         
علم اجتماع  -

 رايضي 
 

  ياملبين التعليم
   2بنني

1مدرج    
 
 

  عروض رايضية  
ملعب الكرة 

1اليد  

 صباحا  10من  ( 1جمموعة )

 400:  201من رقم 
 علم اجتماع رايضي -

 300:  201من             
 عروض رايضية  -

 400: 301من         

 ظهراً  12من  ( 2جمموعة )

 : أخر الكشف 401من رقم 
 علم اجتماع رايضي -

 500:  401من         
 عروض رايضية  - 

:آخر الكشف +الباقي  501من    
 لإلعادة والتخلفات 

  ( 3جمموعة )
 عصراً  2من 
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1 

 االويل )بنني( 
 

 مصارعة  -
  

 مالكمة  -
 

يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 
 اجملموعة الواحدة 

 
 

 200:  1من رقم 
 100:  1من  مصارعة            -
 200: 101من        مالكمة  -  

 مصارعة  -
صالة املصارعة  
 ابلدرجة الثالثة 

 
 مالكمة  -

 حلقة املالكمة

جمموعة  
 صباحا  10من  ( 1)

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

جمموعة  
 ظهراً  12من  ( 2)

 600:  401من رقم 
 500:  401من  مصارعة       -
 600: 501من مالكمة         -

جمموعة  
 عصراً  2من  ( 3)

: أخر الكشف +الباقون   601من رقم 
 لإلعادة والتخلفات  

 700:  601من          مصارعة -
الكشف  :آخر 701من  مالكمة        -

 +الباقون لإلعادة والتخلفات  

جمموعة  
(4 ) 

 عصراً 3.30من 
 حيت هناية االمتحان

 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــة م

 
2 

 الثالثة )بنني( 
 

 
يكانيكا  امل -

احليوية يف اجملال 
 الرايضي
 

 200:  1من رقم 
 يكانيكا احليوية يف اجملال الرايضيامل -
يكانيكا احليوية يف  امل - 

 اجملال الرايضي 
املبين  1مدرج رقم
 بنني   2التعليمي 
 
 

 

جمموعة  
 صباحا  10من  ( 1)

 400:  201من رقم 
 يكانيكا احليوية يف اجملال الرايضيامل -

              
 

جمموعة  
 ظهراً  12من  ( 2)

: أخر الكشف  401من رقم 
 +الباقي لإلعادة والتخلفات 

 يكانيكا احليوية يف اجملال الرايضيامل -
          

 

جمموعة  
 عصراً  2من  ( 3)
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1 

 االويل )بنني( 
 
مدخل يف الرتويح   -

 الرايضي
 

 (1مترينات )  -
 

يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 
 اجملموعة الواحدة 

 
 

 200:  1من رقم 
 مدخل يف الرتويح الرايضي -

 100:  1من 
 (1مترينات )  - 

 200: 101من           

مدخل يف   -
 الرتويح الرايضي

 
 

ملعب كرة  
  1اليد
 
 

 (1مترينات )  -
2ملعب كرة اليد  

جمموعة  
 صباحا  10من  ( 1)

 400:  201من رقم 
 مدخل يف الرتويح الرايضي -

 300:  201من 
 (1مترينات )  -

 400: 301من          

جمموعة  
 ظهراً  12من  ( 2)

 600:  401من رقم 
 مدخل يف الرتويح الرايضي -

 500:  401من 
 (1مترينات )  -  

 600: 501من        

جمموعة  
(3 ) 

 
 عصراً  2من 

 : أخر الكشف 601من رقم 
 مدخل يف الرتويح الرايضي -

 700:  601من         
 (1مترينات )  - 

 :آخر الكشف +الباقى 701من 
 والتخلفات 

 

جمموعة  
(4 ) 

 عصراً 3.30من 
 حيت هناية االمتحان

 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــة م

 
2 

 الثالثة )بنني( 
 

 
الرتويح  -

 وأنشطة اخلالء 
 

 200:  1من رقم 
 وأنشطة اخلالء الرتويح  -

الرتويح وأنشطة  - 
 اخلالء

ملعب كرة   1مدرج رقم
 2السلة 
 
 

 

جمموعة  
 صباحا  10من  ( 1)

 400:  201من رقم 
 الرتويح وأنشطة اخلالء  -

              
 

جمموعة  
 ظهراً  12من  ( 2)

أخر الكشف  : 401من رقم 
 +الباقي لإلعادة والتخلفات 

 الرتويح وأنشطة اخلالء  -
جمموعة  

 عصراً  2من  ( 3)
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1 

 االويل )بنني( 
 

مدخل علم   -
 النفس الرايضي 

 
مسابقات    -

ميدان ومضمار  
(1 ) 

 
يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 
 اجملموعة الواحدة 

 
 

 200:  1من رقم 
 مدخل علم النفس الرايضي  -

 100:  1من 
 (1مسابقات ميدان ومضمار )  - 

 200: 101من           
مدخل علم   -

النفس 
 الرايضي

 
مدرج عبد  

 اجلليل
 
 
 
 

مسابقات    
ميدان ومضمار  

(1 )  
ملعب كرة  

 القدم

جمموعة  
 صباحا  10من  ( 1)

 400:  201من رقم 
 مدخل علم النفس الرايضي  -

 300:  201من 
          (1مسابقات ميدان ومضمار )  -

 400: 301من 

جمموعة  
 ظهراً  12من  ( 2)

 600:  401من رقم 
 الرايضي مدخل علم النفس  -

 500:  401من 
من         (1مسابقات ميدان ومضمار )  -

501 :600 

جمموعة  
(3 ) 

 
 عصراً  2من 

 : أخر الكشف 601من رقم 
 مدخل علم النفس الرايضي  -
 700:  601من         

من (1مسابقات ميدان ومضمار )  - 
 :آخر الكشف +الباقى والتخلفات 701

 

جمموعة  
(4 ) 

 عصراً 3.30من 
 حيت هناية االمتحان

مكــــان   املـــــــادة الفرقـــــــــــــة م
 موعد الدخول لالمتحان  اللجنـــــــــة 

 
1 

 الثالثة )بنني( 
 

القوام  -
 والتدليك الرايضي

 
 
 

 200:  1من رقم 
 القوام والتدليك الرايضي  -

التدليك  صالة 
 ابلدرجة األويل 

 صباحا  10من  ( 1جمموعة )

 400:  201من رقم 
 ظهراً  12من  ( 2جمموعة ) القوام والتدليك الرايضي  -

 : أخر الكشف 401من رقم 
 +الباقى والتخلفات 

 القوام والتدليك الرايضي  -
  ( 3جمموعة )

 عصراً  2من 
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1 

 االويل )بنني( 
 

يف  مدخل  -
 التدريب الرايضي 

 
 كرة القدم    -

 
يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 
 اجملموعة الواحدة 

 
 

 200:  1من رقم 
 مدخل يف التدريب الرايضيمدخل  -

 100:  1من 
 كرة القدم    -

مدخل  - 200: 101من           
مدخل يف 
التدريب 
 الرايضي

 
 1مدرج رقم

املبين التعليمي 
 بنني  2

 
 
 
 

 كرة القدم    -
ملعب كرة  

 القدم

 صباحا  10من  ( 1)جمموعة 

 400:  201من رقم 
 مدخل يف التدريب الرايضيمدخل  -

 300:  201من 
 كرة القدم    -

 400: 301من 

 ظهراً  12من  ( 2جمموعة )

 600:  401من رقم 
 مدخل يف التدريب الرايضيمدخل  -

 500:  401من 
 كرة القدم    -

 600: 501من 

  ( 3جمموعة )
 عصراً  2من 

 : أخر الكشف 601من رقم 
 مدخل يف التدريب الرايضيمدخل  -

 700:  601من         
 كرة القدم     - 
:آخر الكشف +الباقي  701من (1) 

 والتخلفات 
 

 عصراً 3.30من  ( 4جمموعة )
 

 موعد الدخول لالمتحان  اللجنـــــــــةمكــــان  املـــــــادة الفرقـــــــة م

 
2 

 الثالثة )بنني( 
 
 3مجباز

 

 
 200:  1من رقم

 4مجباز

 صالة اجلمباز 

 صباحا  10من  ( 1جمموعة )

 400:  201من رقم
 ظهراً  12من  ( 2جمموعة ) 4مجباز

: أخر الكشف +الباقي  401من رقم 
 والتخلفات 

 4مجباز
 عصراً  2من  ( 3جمموعة )
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1 

 االويل )بنات( 
 

يف  مدخل  -
 التدريب الرايضي 

 
 كرة القدم    -

 
يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 
 اجملموعة الواحدة 

 
 

 150:  1من رقم 
 يف التدريب الرايضيمدخل  -

 75:  1من 
 كرة القدم    -

 150: 76من                 

مدخل  -
مدخل يف 
التدريب 
 الرايضي

 
مدرج عبد  

 اجلليل
 
 
 
 

 كرة القدم    -
ملعب كرة  

 القدم

  9من  ( 1جمموعة )
 صباحا 

 300:  151من رقم           
 يف التدريب الرايضي مدخل -

 225:  151من 
 كرة القدم    -

 300: 226من 

 11من  ( 2جمموعة )
 صباحا 

: آخر الكشف  301من رقم جلوس  -
 والتخلفات الباقي لإلعادة 

 يف التدريب الرايضيمدخل  -
 375:  301من         

 ( 1) كرة القدم    - 
الكشف +الباقي لإلعادة  :آخر 376من 

 والتخلفات 

 ظهراً  1من  ( 3جمموعة )

 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م

 
2 

 الثالثة )بنات( 
 

القوام والتدليك  -
 الرايضي

 
 
 

 150:  1من رقم 
 القوام والتدليك الرايضي  -

  

صالة التدليك  
 ابلدرجة الثالثة 

جمموعة  
(1 ) 

  9من 
 صباحاً 

 300:  151من رقم 
 القوام والتدليك الرايضي  -

جمموعة  
(2 ) 

 11من 
 صباحا 

 : أخر الكشف 301من رقم 
 +الباقى والتخلفات 

 القوام والتدليك الرايضي  -
جمموعة  

 ظهراً  1من  ( 3)
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1 

 االويل )بنات( 
 

 مدخل علم النفس  -
  

 1سباحة -
 

يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 

 الواحدة اجملموعة 
 
 
 

 150:  1من رقم 
 مدخل علم النفس  -

 75:  1من 
 1سباحة -

 مدخل علم النفس  - 150: 76من 
مدرج د/علي عبيد  -  

 
 

 1سباحة -
  
 محام السباحة 

 

 صباحا 9من  ( 1جمموعة )

 300:  151من رقم 
 مدخل علم النفس  -
 225:  151من  

 1سباحة -
 300: 226من 

 11من  ( 2جمموعة )
 صباحا 

: آخر   301من رقم جلوس 
 الكشف والتخلفات 

 مدخل علم النفس  -
 375:  301من            

 2سباحة -
:أخر الكشف والباقي 376من      

 لإلعادة والتخلفات 

 ( 3جمموعة )
 ظهرا1من 

حيت هناية 
 االمتحان 

 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م

 
2 

 الثالثة )بنات( 
 
 3مجباز

 

 150:  1من رقم جلوس 
 

 4مجباز

 صالة اجلمباز 

جمموعة  
 صباحا 9من  ( 1)

 300:  151من رقم جلوس 
 4مجباز

جمموعة  
(2 ) 

 11من 
 صباحا 

آخر الكشف  : 301من رقم جلوس 
 والتخلفات 

 4مجباز
جمموعة  

(3 ) 
 ظهرا1من 

حيت هناية 
 االمتحان 
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1 

 االويل )بنات( 
 

مدخل واتريخ   -
 الرتبية 

  
مسابقات ميدان    -

   (1ومضمار )
 
 

يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 
 اجملموعة الواحدة 

 
 
 

 150:  1من رقم 
 مدخل واتريخ الرتبية  -

 75:  1من           
  (1مسابقات ميدان ومضمار )  -
مدخل واتريخ   - 150: 76من          

 الرتبية 
 

 مدرج عبد اجلليل 
 
 
 

مسابقات    -
ميدان ومضمار  

(1)  
 ملعب كرة القدم 

  9من  ( 1جمموعة )
 صباحا 

 300:  151من رقم 
 مدخل واتريخ الرتبية  -

 225:  151من           
  (1مسابقات ميدان ومضمار )  -

 300: 226من         

 11من  ( 2جمموعة )
 صباحا 

آخر الكشف  : 301من رقم جلوس 
 والتخلفات 

 مدخل واتريخ الرتبية  -
 375:  301من            
  (1مسابقات ميدان ومضمار )  -

:أخر الكشف والباقي لإلعادة 376من      
 والتخلفات 

 ( 3جمموعة )
ظهرا   1من 

حيت هناية 
 االمتحان 

 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م

 
2 

 الثالثة )بنات( 
 
 علم اجتماع رايضي -

 
التعبري احلركي  -

 وااليقاع 
يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 
 اجملموعة الواحدة 

 

 150:  1من رقم 
 علم اجتماع رايضي -

 75:  1من         
 التعبري احلركي وااليقاع   -  -

علم اجتماع  - 150: 76من         
 رايضي 

 مدرج علي عبيد 
 
 

التعبري احلركي  -
 وااليقاع 

صالة التعبري  
احلركي مبين 

 البنات 

جمموعة  
 صباحا 9من  ( 1)

 300:  151من رقم 
 علم اجتماع رايضي -

 225:  151من             
 التعبري احلركي وااليقاع   -

 300: 226من         

جمموعة  
(2 ) 

 11من 
 صباحا 

: آخر الكشف  301من رقم جلوس 
 والتخلفات 

 علم اجتماع رايضي -
 375:  301من             

 التعبري احلركي وااليقاع   -
أخر الكشف والباقي   : 376من         

 لإلعادة والتخلفات 

جمموعة  
(3 ) 

 ظهرا1من 
حيت هناية 
 االمتحان 
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1 

 )بنات( االويل 
 

 مترينات -
  

مدخل يف الرتويح    -
  الرايضي

 
 

يتم التبادل بني اجملموعتني 
 داخل اجملموعة الواحدة 

 

 150:  1من رقم 
 مترينات  -

 75:  1من           
  مدخل يف الرتويح الرايضي  -
 150: 76من          

 مترينات- -
صالة  

التمرينات 
املبين 

 1التعليمي
 
 
مدخل يف    -

الرتويح  
  الرايضي

مدرج علي 
 عبيد 

 صباحا 9من  ( 1جمموعة )

 300:  151من رقم 
 مترينات -

 225:  151من           
  مدخل يف الرتويح الرايضي  -
 300: 226من         

 11من  ( 2جمموعة )
 صباحا 

 ظهراً  1من  ( 3جمموعة )

: آخر الكشف  301من رقم جلوس 
 والتخلفات 

 مترينات -
 375:  301من            

  مدخل يف الرتويح الرايضي  -
الكشف والباقي   ر: أخ376من      

 لإلعادة والتخلفات 

 ( 3جمموعة )
عصراً  3من 

حيت هناية 
 االمتحان 

مكــــان   املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م
 موعد الدخول لالمتحان  اللجنـــــــــة 

 
2 

 الثالثة )بنات( 
 

امليكانيكا احليوية   -
 يف اجملال الرايضي 

 

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

 2املبين التعليمي
 بنني 

جمموعة  
 صباحا 9من  ( 1)

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

جمموعة  
(2 ) 

 11من 
 صباحا 

: آخر الكشف  301من رقم جلوس 
 والتخلفات 

 امليكانيكا احليوية يف اجملال الرايضي -
جمموعة  

(3 ) 
 ظهرا1من 

حيت هناية 
 االمتحان 
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1 

 االويل )بنات( 
 

 مصارعة  -
  

 مالكمة -
 

يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 
 اجملموعة الواحدة 

 
 
 

 150:  1من رقم 
 مصارعة  -

 75:  1من              
 مالكمة -

 مصارعة  - 150: 76من 
صالة املنازالت ابلدرجة  

 الثالثة 
 
 
 
 
 
 مالكمة -

 حلقة املالكمة

جمموعة  
 صباحا 9من  ( 1)

 300:  151من رقم 
 مصارعة  -
 225:  151من  

 مالكمة -
 300: 226من 

جمموعة  
(2 ) 

 11من 
 صباحا 

آخر الكشف  : 301من رقم جلوس 
 والتخلفات 

 مصارعة  -
 375:  301من            

 مالكمة -
:أخر الكشف والباقي 376من      

 لإلعادة والتخلفات 

جمموعة  
(3 ) 

 ظهرا1من 
حيت هناية 
 االمتحان 

مكــــان   املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م
 موعد الدخول لالمتحان  اللجنـــــــــة 

 
2 

 الثالثة )بنات( 
 

الرتويح وأنشطة  -
 اخلالء

 150:  1من رقم جلوس 
 الرتويح وأنشطة اخلالء  -

ملعب التنس 
 األرضي

جمموعة  
(1 ) 

  9من 
 صباحا 

 300:  151من رقم جلوس 
 الرتويح وأنشطة اخلالء  -

جمموعة  
(2 ) 

 11من 
 صباحا 

: آخر الكشف والباقي  301من رقم جلوس 
 لإلعادة والتخلفات 

 الرتويح وأنشطة اخلالء  -
جمموعة  

(3 ) 
 ظهرا1من 

حيت هناية 
 االمتحان 

 


