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 للفرقة االولي  والثالثة ) الئحـــــة جديدة ( بنات ( –م) بنين  2021/2022( للعام الجامعي   مايوجدول االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني ) دور              

 

 عميـــــــــد الكلية         القائم بعمل  رئيس قسم  شئون الطالب                   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              يعتمد ،،                   
 

 ي سعيد عبدالمنعم                                                أ . د / عالء محمد حلويش  أ. / ممدوح عبدالرحيم البنا                               أ.د/ هان                       
 

 اليـوم والتاريـخ 
 ) الئحة جديدة (  الثالثةالفرقـــة  ) الئحة جديدة (  االولي الفرقـــة 

 بنات بنين بنات بنين

 السبـــــــــت 
21    /5    /2022 

 مدخل في االدارة الرياضية 
 2الجديد التعليمي بالمبني 1بمدرج 

 أصول التربية الرياضية
 االصابات واالسعافات االولية    بمدرج د/علي عبيد

 بملعب التنس االرضي 

 ( 4جمباز  )
 الطائرةكرة ال بصالة الجمباز

 الكرة الطائرة بملعب 

 (  2سباحـــــة   ) 
 بحمام السباحة

 االحــــــــد 
22    /5    /2022 

 فسيولوجيا الرياضة 
 ( 1جمباز  ) 2الجديد التعليمي بالمبني 1بمدرج 

 بصالة الجمباز

 ادارة المؤسسات الرياضية 
  المجال فيالقياس البدني والحركي  1بملعب كرة اليد 

 الرياضي 
 (  2سباحـــــة   )  2بملعب كرة السلة 

 بحمام السباحة

 (1تدريب ميداني )
 1بملعب كرة السلة 

 االثنيـــــــن 
23    /5    /2022 

 أصول التربية الرياضية
 2الجديد التعليمي بالمبني 1بمدرج 

 مدخل في االدارة الرياضية 
 الرياضي القياس النفسي في المجال  عبيدبمدرج د/علي 

 2الجديد التعليمي بالمبني 3بمدرج
 االصابات واالسعافات االولية 

 مبارزة   صالة االصابات بالدرجة االولي
 بصالة المبارزة بمبني البنات

 الثالثــــــاء 
24    /5    /2022 

 ( 1جمباز  )
 بصالة الجمباز

   للرياضيين التشريح الوظيفي
 المنافسات الرياضية سيكولوجية  بمدرج د/علي عبيد 

 2الجديد التعليمي بالمبني 1بمدرج

 ادارة المؤسسات الرياضية 
 د/ الكيالنيبمدرج 

 كرة الطائرةال
 بملعب كرة الطائرة 

 (1تدريب ميداني )
 بملعب التنس االرضي 

 االربعــــــاء 
25    /5    /2022 

   للرياضيين التشريح الوظيفي
   (2مضمار )الميدان والمسابقات  بمدرج د/ عبدالجليل 

   بملعب كرة القدم

   المجال فيالقياس البدني والحركي 
 2بملعب كرة اليد

 القياس النفسي في المجال الرياضي 
 مبارزة  بمدرج د/علي عبيد 

 صالة المبارزة بالدرجة الثالثة

 الخميــــس 
26    /5    /2022 

 ( 2مضمار )الميدان والمسابقات 
 القدم بملعب كرة 

 فسيولوجيا الرياضة 
 بمدرج د/علي عبيد 

 ( 4جمباز  )
 بصالة الجمباز

 سيكولوجية المنافسات الرياضية 
 2الجديد التعليمي بالمبني 1بمدرج 

     . ويتم الدخول من بوابة الموقف  مـــدار الــيوم .) البنات ( ابتــــداء مـــن الساعـــــة التاسعة صباحـــاً وعلـــي                    علــي أن  تبــدأ االمتحانــــات      •
                                 ويتم الدخول من بوابة سبرباي .  ) البنين ( ابتــــداء مـــن الساعـــــة العاشرة صباحـــاً وعلـــي مـــدار الــيوم . يبدأ االمتحان عقب االنتهاء من االمتحان التطبيقي       
 م  2022-2021للعام الجامعي  هالشخصية أو الكارني ارتداء الكمامة  وإثبات يسمح للطالب بدخول االمتحان بدون ال  •
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 (  ) الئحـــــة جديدةللفرقة االولي  والثالثة  بنات ( –م) بنين  2021/2022( للعام الجامعي   مايو) دور  الثاني للفصل الدراسي  التطبيقيةجدول االمتحانات                      

 

 يعتمد ،،        عميـــــــــد الكلية                القائم بعمل  رئيس قسم  شئون الطالب                   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                  
 

 هاني سعيد عبدالمنعم                                                أ . د / عالء محمد حلويش    / أ. / ممدوح عبدالرحيم البنا                               أ.د                       
 

 

 اليـوم والتاريـخ 
 ) الئحة جديدة (  الثالثةالفرقـــة  ) الئحة جديدة (  االولي الفرقـــة 

 بنات بنين بنات بنين

 السبـــــــــت 
21    /5    /2022 

 االصابات واالسعافات االولية  (  2سباحـــــة   )  كرة الطائرةال
 التنس االرضي بملعب 

 ( 4جمباز  )
 صالة الجمباز

 االحــــــــد 
22    /5    /2022 

 (  2سباحـــــة   ) 
 ( 1جمباز  )

 صالة الجمباز

 (1تدريب ميداني )
 1بملعب كرة السلة 

  المجال فيالقياس البدني والحركي 

 الرياضي  
 2بملعب كرة السلة 

 االثنيـــــــن 
23    /5    /2022 

ــ   مبارزة  ـــــــــــــــــــ
 صالة المبارزة بمبني البنات

 القياس النفسي في المجال الرياضي 
 2الجديد التعليمي بالمبني 3بمدرج

 االصابات واالسعافات االولية 
  صالة االصابات بالدرجة االولي

 الثالثــــــاء 
24    /5    /2022 

 ( 1جمباز  )
 صالة الجمباز

ــ  كرة الطائرةال  ـــــــــــــــــــ
 (1تدريب ميداني )

 بملعب التنس االرضي 

 االربعــــــاء 
25    /5    /2022 

 مبارزة 
 صالة المبارزة بالدرجة الثالثة

    (2مضمار )الميدان والمسابقات 

  المجال فيالقياس البدني والحركي 

 الرياضي  
 2بملعب كرة اليد

 القياس النفسي في المجال الرياضي 
 د/علي عبيد بمدرج 

 الخميــــس 
26    /5    /2022 

ــ  ( 2مضمار )الميدان والمسابقات   ـــــــــــــــــــ
 ( 4جمباز  )

 صالة الجمباز
ــ   ـــــــــــــــــــ

     . ويتم الدخول من بوابة الموقف  وعلـــي مـــدار الــيوم .) البنات ( ابتــــداء مـــن الساعـــــة التاسعة صباحـــاً                    علــي أن  تبــدأ االمتحانــــات      •
                                 ويتم الدخول من بوا بة سبرباي .  ) البنين ( ابتــــداء مـــن الساعـــــة العاشرة صباحـــاً وعلـــي مـــدار الــيوم .                                                                 

 م  2022-2021للعام الجامعي  هالشخصية أو الكارني ارتداء الكمامة  وإثبات يسمح للطالب بدخول االمتحان بدون ال  •


