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للفرقة الثانية  التطبيقيةاالمتحانــــات  سري دخول الطالب ألداء
  األولللفصـــل الدراسي  بنات –بنني  والرابعة
م 2202 -1202للعام اجلامعي   

 
ابلساحة  )يتم جتميع الطالب طبقاً للتوزيع الزمين وأماكن الدخول 

 داخل اجملمع أمام بوابة املوقف(
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مكــــان   الفرقـــــــــــــــة  م
 موعد الدخول لالمتحان  اللجنـــــــــة 

 
1 

 الثانية )بنني( 
 
 

 ( 2مجباز) - 
 
 

 200:  1من رقم 
 ( 2مجباز) -

 
صالة اجلمباز -  

 صباحا  10من  ( 1جمموعة )

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

 600:  401من رقم 
 عصراً  2من  ( 3جمموعة ) ( 2مجباز) -

: أخر الكشف +الباقي  601من رقم 
 لإلعادة والتخلفات 

 ( 2مجباز) -
 ( 4جمموعة )

 عصراً 3.30من 
هناية  حيت

 االمتحان 

 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــة م

 
2 

 الرابعة )بنني( 
 

التأهيل البدين  
واإلصاابت 

 الرايضية 
 

 150:  1من رقم
   التأهيل البدين واإلصاابت الرايضية

صالة التدليك   -
األول ابلدرجة   
 
 

 صباحا  10من  ( 1جمموعة )

 300:  151من رقم
 ظهراً  12من  ( 2جمموعة )   التأهيل البدين واإلصاابت الرايضية

 : أخر الكشف +الباقي لإلعادة   301من رقم 
 التأهيل البدين واإلصاابت الرايضية 

 
 عصراً  2من  ( 3جمموعة )
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مكــــان   املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م
 موعد الدخول لالمتحان  اللجنـــــــــة 

 
1 

 الثانية )بنني( 
 
 
 

 (3سباحة )  -
 
 
 
 
 

 200:  1من رقم 
 ( 3سباحة ) -

 

 
 (3سباحة )  

 محام السباحة 

جمموعة  
 صباحا  10من  ( 1)

 400:  201من رقم 
 ( 3سباحة ) -

 
جمموعة  

 ظهراً  12من  ( 2)

 600:  401من رقم 
 ( 3سباحة ) -

 
جمموعة  

 عصراً  2من  ( 3)

: أخر الكشف +الباقي  601من رقم 
 لإلعادة والتخلفات 

 (3سباحة )  
 

جمموعة  
(4 ) 

 عصراً 3.30من 
 حيت هناية االمتحان
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مكــــان   املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م
 موعد الدخول لالمتحان  اللجنـــــــــة 

 
1 

 الثانية )بنني( 
 

 كرة سلة   -
 

 أثقال   -
 

يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 
 اجملموعة الواحدة 

 
 
 

 200:  1من رقم 
 100:  1من  كرة سلة  -

 أثقال   -- 
   200: 101من رقم 

 كرة سلة   -
ملعب كرة  

   2السلة
 

 أثقال   -  
صالة األثقال  
 ابلدرجة الثالثة 

جمموعة  
 صباحا  10من  ( 1)

 400:  201من رقم 
 300:  201من  كرة سلة  -

 أثقال   -
 400: 301من رقم 

جمموعة  
 ظهراً  12من  ( 2)

 600:  401من رقم 
 500:  401من  كرة سلة  -

 أثقال  - 
 600: 501من رقم 

جمموعة  
 عصراً  2من  ( 3)

: أخر الكشف +الباقي  601من رقم 
 لإلعادة والتخلفات 

   كرة سلة  -      
 675:  601من           

 أثقال   -     
 : أخر الكشف 676من رقم       

جمموعة  
(4 ) 

 عصراً 3.30من 
 حيت هناية االمتحان

 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــة م

 
2 

 الرابعة )بنني( 
 

التدريب امليداين  
(2 ) 

 

 150:  1من رقم
 ( 2التدريب امليداين )

 
ملعب التنس  -

 األرضي
 
 

 صباحا  10من  ( 1جمموعة )

 300:  151من رقم
 ( 2التدريب امليداين )

 
 ظهراً  12من  ( 2جمموعة )

 : أخر الكشف +الباقي لإلعادة   301من رقم 
 ( 2التدريب امليداين )

 
 عصراً  2من  ( 3جمموعة )
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 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م

 
1 

 الثانية )بنني( 
 
 
 

 تنس الطاولة   -
 
 
 
 

 200:  1من رقم 
 تنس الطاولة   -

 

  
 
 

 تنس الطاولة   -
الطاولة  صالة تنس 

 ابلدرجة الثالثة 

جمموعة  
 صباحا  10من  ( 1)

 400:  201من رقم 
 تنس الطاولة   -

 
جمموعة  

 ظهراً  12من  ( 2)

 600:  401من رقم 
 تنس الطاولة   -

 
جمموعة  

 عصراً  2من  ( 3)

أخر الكشف +الباقي  : 601من رقم 
 لإلعادة والتخلفات 

 تنس الطاولة   -
 

جمموعة  
(4 ) 

 عصراً 3.30من 
حيت هناية 
 االمتحان 

 

 
 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــة م

 
2 

 الرابعة )بنني( 
 

    اختيار الثاين    
 ( 2)متقدم

 مجباز -
 رايضات مائية  -

 

 150:  1من رقم
 (2اختيار الثاين)متقدم

 رايضات مائية  -مجباز
 

صالة اجلمباز -  
 

محام السباحة  -  

 10من  ( 1جمموعة )
 صباحا 

 300:  151من رقم
 ( 2اختيار الثاين )متقدم 

 رايضات مائية  -مجباز
 

 ظهراً  12من  ( 2جمموعة )

: أخر الكشف +الباقي  301من رقم 
 لإلعادة والتخلفات 
 ( 2اختيار الثاين )متقدم

 رايضات مائية  -مجباز
 

 عصراً  2من  ( 3جمموعة )
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1 

 الثانية )بنني( 
 

مسابقات امليدان  -
 ( 3واملضمار)
 

 كاراتيه    -
 

يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 
 اجملموعة الواحدة 

 
 
 

 200:  1من رقم 
 ( 3مسابقات امليدان املضمار) -

 100:  1من 
 كاراتيه    -
   200: 101من رقم 

مسابقات   - 
امليدان 
 ( 3واملضمار)
 

 ملعب كرة القدم 
 

 كاراتيه    -
صالة الكاراتيه  
 ابلدرجة الثالثة 

جمموعة  
 صباحا  10من  ( 1)

 400:  201من رقم 
 ( 3مسابقات امليدان املضمار) -

 300:  201من 
 كاراتيه    -
 400: 301من رقم 

جمموعة  
 ظهراً  12من  ( 2)

 600:  401من رقم 
 ( 3مسابقات امليدان املضمار) -

 500:  401من 
 كاراتيه    -
 600: 501من رقم 

جمموعة  
 عصراً  2من  ( 3)

: أخر الكشف +الباقي  601من رقم 
 لإلعادة والتخلفات 

 ( 3مسابقات امليدان املضمار) -
 675:  601من 

 كاراتيه    -
 : أخر الكشف 676من رقم 

جمموعة  
(4 ) 

 عصراً 3.30من 
حيت هناية 
 االمتحان 
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مكــــان   املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م
 موعد الدخول لالمتحان  اللجنـــــــــة 

 
1 

 الثانية )بنني( 
 
 

 كرة السرعة   -
 
 
 
 

 200:  1من رقم 
   كرة السرعة  -

 
  كرة السرعة  -

الصالة ابلدرجة 
 الثالثة 

جمموعة  
 صباحا  10من  ( 1)

 400:  201من رقم 
   كرة السرعة  -

جمموعة  
 ظهراً  12من  ( 2)

 600:  401من رقم 
   كرة السرعة  -

جمموعة  
 عصراً  2من  ( 3)

أخر الكشف +الباقي لإلعادة   : 601من رقم 
 والتخلفات 

   كرة السرعة  -
جمموعة  

(4 ) 
 عصراً 3.30من 

 حيت هناية االمتحان

 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م

 
2 

 الرابعة )بنني( 
 
 

 1اختيار متقدم 
 
 
 
 
 
 
 

 صباحا   10من الساعة  صالة تنس الطاولة الدرجة الثالثة  تنس طاولة 
 صباحا   10من الساعة  ملعب التنس األرضي تنس أرضي
 صباحا   10من الساعة  صالة كرة السرعة الدرجة الثالثة  كرة سرعة 
1ملعب كرة سلة كرة سلة   صباحا   10من الساعة  

 صباحا   10من الساعة  ملعب الكرة الطائرة  طائرةكرة 
2ملعب كرة اليد كرة يـــد   صباحا   10من الساعة  
 صباحا   10من الساعة  ملعب كرة القدم  قــــدم 

 صباحا   10من الساعة  صالة املنازالت الدرجة الثالثة  جـــــودو 
الدرجة الثالثة  صالة املنازالت كاراتـيـــــه  ظهرا   12من الساعة  
 صباحا   10من الساعة  صالة املنازالت الدرجة الثالثة  مصارعــــة
 صباحا   10من الساعة  حلقة املالكمة مالكمـــــة

 صباحا   10من الساعة  صالة رفع األثقال الدرجة الثالثة  رفــــع أثقــــــال
املنازالت الدرجة الثالثة صالة  اتيكوندو   ظهرا   12من الساعة  

 صباحا   10من الساعة  ملعب كرة القدم  ميدان ومضمار 
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 لالمتحان موعد الدخول  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م

 
1 

 الثانية )بنات( 
 

مسابقات امليدان  -
 ( 3واملضمار)
 

 كرة السرعة    -
 

يتم التبادل بني 
اجملموعتني داخل 
 اجملموعة الواحدة 

 
 
 

 200:  1من رقم 
 ( 3مسابقات امليدان املضمار) -

 100:  1من 
 كرة سرعة    -

   200: 101من رقم 
مسابقات   - 

امليدان 
 ( 3واملضمار)
 
 القدم ملعب كرة 
 

 كرة السرعة    -
 

 كرة السرعة صالة  
ابلدرجة الثالثة    

جمموعة  
 صباحا 9من  ( 1)

 400:  201من رقم 
 ( 3مسابقات امليدان املضمار) -

 300:  201من 
 كرة سرعة    -

 400: 301من رقم 

جمموعة  
 ظهراً  11من  ( 2)

أخر الكشف +الباقي  : 401من رقم 
 لإلعادة والتخلفات 

 ( 3مسابقات امليدان املضمار) -
 500:  401من 
 كرة سرعة    -

 : أخر الكشف 501من رقم 

جمموعة  
 عصراً  1من  ( 3)

 

 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــــة م

 
2 

 الرابعة )بنات( 
 
 

تدريب   -
 ( 2ميداين )
 
 

   150:   1من رقم جلوس    
 

 ( 2تدريب ميداين )  -
 

 

ملعب   -
 التنس األرضي

 
 

جمموعة  
 صباحاً  9من  ( 1)

   300:  151من رقم جلوس 
 

 ( 2تدريب ميداين )  -
       

جمموعة  
 صباحا  11من  ( 2)

آخر الكشف  : 301من رقم جلوس 
 +التخلفات والباقي لإلعادة 

 ( 2تدريب ميداين )   -
 

  

جمموعة  
 ظهراً  1من  ( 3)
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 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م

 
1 

 الثانية )بنات( 
 
 

 
 

 اتيكوندو  -

 200:  1من رقم 
 اتيكوندو  -
 

 
 

اتيكوندو  -  
 

الصالة مببين 
   1البنات

جمموعة  
 صباحا 9من  ( 1)

 400:  201من رقم 
 اتيكوندو  -

 
جمموعة  

 صباحا  11من  ( 2)

أخر الكشف +الباقي  : 401من رقم 
 لإلعادة والتخلفات 

 اتيكوندو  -
 

جمموعة  
 ظهراً  1من  ( 3)

 

 
 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــة م

 
2 

 الرابعة )بنات( 
 
التأهيل   -

البدين واإلصاابت 
 الرايضية 

 

   150:   1من رقم جلوس    
التأهيل البدين واإلصاابت  -

 الرايضية 
 

صالة التدليك  
 ابلدرجة الثالثة 

 صباحا 9من  ( 1جمموعة )

 300:  151من رقم
التأهيل البدين واإلصاابت   -

 الرايضية 
 

 11من  ( 2جمموعة )
 صباحا 

أخر الكشف +الباقي  : 301من رقم 
 لإلعادة والتخلفات 

التأهيل البدين واإلصاابت  -
 الرايضية 

 

 ظهراً  1من  ( 3جمموعة )
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مكــــان   املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م
 لالمتحان موعد الدخول  اللجنـــــــــة 

 
1 

 الثانية )بنات( 
 

 ( 2مجباز ) -
 

 200:  1من رقم 
 

 (2مجباز ) -
 

 صالة اجلمباز 

 صباحا 9من  ( 1جمموعة )

 400:  201من رقم 
 

 (2مجباز ) -
 

 صباحا  11من  ( 2جمموعة )

: أخر الكشف  401من رقم 
 +الباقي لإلعادة والتخلفات  

 
 (2مجباز ) -

 

 ظهراً  1من  ( 3جمموعة )

مكــــان   املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م
التوقيــع   موعد الدخول لالمتحان  اللجنـــــــــة 

 ابلعلــــم

 
1 

 الثانية )بنات( 
 
 

 
 

 كاراتيه  -

 200:  1من رقم 
 كاراتيه  -
 
 

 
 

كاراتيه   -  
 

الصالة ابلدرجة 
 الثالثة  

جمموعة  
 صباحا 9من  ( 1)

 

 400:  201من رقم 
 كاراتيه  -

 
جمموعة  

(2 ) 
 11من 

 صباحا 

: أخر الكشف  401من رقم 
 +الباقي لإلعادة والتخلفات 

 كاراتيه  -
 

جمموعة  
 ظهراً  1من  ( 3)
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1 

 الثانية )بنات( 
 
 

 تنس طاولة  -
 

 كرة سلة   -
 
 

يتم التبادل بني اجملموعتني 
 داخل اجملموعة الواحدة  

 
 

 200:  1من رقم 
 تنس طاولة  -

 100:  1من 
 كرة سلة   -

 200: 101من رقم 
 تنس طاولة  - 

الصالة ابلدرجة 
 الثالثة 
 
 
 

 كرة سلة   -
ملعب كرة السلة 

1 

جمموعة  
 صباحا 9من  ( 1)

 400:  201من رقم 
 تنس طاولة  -

 300:  201من 
 كرة سلة   -

 400: 301من رقم 

جمموعة  
 صباحا  11من  ( 2)

: أخر الكشف +الباقي  401من رقم 
 لإلعادة والتخلفات 

 تنس طاولة  -
 500:  401من 

 كرة سلة   -
 : أخر الكشف 501من رقم 

جمموعة  
 ظهراً  1من  ( 3)

جمموعة  
 عصراً  3من  ( 3)

 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م

 
2 

 الرابعة )بنات( 
 
    اختيار الثاين    

 ( 2)متقدم
 مجباز -
 رايضات مائية  -

 

 150:  1من رقم
 (2اختيار الثاين)متقدم

 رايضات مائية  -مجباز

صالة اجلمباز -  
 

محام السباحة  -  

جمموعة  
(1 ) 

  9من 
 صباحاً 

 300:  151من رقم
 ( 2اختيار الثاين )متقدم 

 رايضات مائية  -مجباز
 

جمموعة  
(2 ) 

 11من 
 صباحا 

: آخر الكشف  301من رقم جلوس 
 والتخلفات والباقي لإلعادة 

 ( 2اختيار الثاين )متقدم 
 رايضات مائية  -مجباز

جمموعة  
(3 ) 

  1من 
 ظهراً 

 



 

  الكلية عميد                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 أ . د / عالء حممد حلويش                                           عم                                              ش أ.د/ هاني سعيد عبداملن        

 موعد الدخول لالمتحان  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م

 
1 

 الثانية )بنات( 
 
 
 

 ( 3سباحة ) -
 
 
 
 
 

 200:  1من رقم 
 ( 3سباحة ) -
 

 
 ( 3سباحة ) -

 محام السباحة 

جمموعة  
 صباحا 9من  ( 1)

 400:  201من رقم 
 ( 3سباحة ) -
 

جمموعة  
 صباحا  11من  ( 2)

: أخر الكشف +الباقي  401من رقم 
 لإلعادة والتخلفات 

 ( 3سباحة ) -
 

جمموعة  
(3 ) 

 
 ظهراً  1من 

 

 لالمتحان موعد الدخول  مكــــان اللجنـــــــــة املـــــــادة الفرقـــــــــــــــة  م

 
1 

 الرابعة )بنات( 
 

 1اختيار متقدم 

 صباحا   9من الساعة  صالة تنس الطاولة الدرجة الثالثة  تنس طاولة 
 صباحا   9من الساعة  ملعب التنس األرضي تنس أرضي
 صباحا   9من الساعة  صالة كرة السرعة الدرجة الثالثة  كرة سرعة 
1ملعب كرة سلة كرة سلة   صباحا   9من الساعة  
 صباحا   9من الساعة  ملعب الكرة الطائرة  كرة طائرة
2ملعب كرة اليد كرة يـــد   صباحا   9من الساعة  
 صباحا   9من الساعة  ملعب كرة القدم  قــــدم 

 صباحا   9من الساعة  صالة املنازالت الدرجة الثالثة  جـــــودو 
الدرجة الثالثة  صالة املنازالت كاراتـيـــــه  ظهرا   12من الساعة  
 صباحا   12من الساعة  صالة املنازالت الدرجة الثالثة  مصارعــــة
 صباحا   9من الساعة  حلقة املالكمة مالكمـــــة
 صباحا   9من الساعة  صالة املبارزة الدرجة األول  مبارزة

 صباحا   9من الساعة  ملعب كرة القدم  ميدان ومضمار 
 


