تشكيل االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توزيــع مواعيد دخول الطالب ألداء االمتحانــــات
الشفويــــة للفرقة األويل والثالثة بنني  -بنات

للفصـــل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 2022 -2021م

ً
( يتم جتميع الطالب طبقا للتوزيع الزمني وأماكن الدخول بالساحة داخل اجملمع أمام بوابة املوقف )

 بالنسبة للبنني يتم الدخول من خالل بوابة سربباي -بالنسبة للبنات يتم الدخول من خالل بوابة املوقف

تشكيل االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات الشفوية

للفصـــل الدراسي الثانى للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم السبت املوافق  2022 / 5 / 21م

الفرقــــــــــة األولــــــــــــــى بنيــــــن
م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم 200 : 1
 مدخل فى االدارهالرياضيه

جمموعة
()1

من 100 : 1

 الكره الطائرهمن 200: 101

االولي (بنين)
 مدخل فىاالداره الرياضيه
 -الكره الطائره

1

يتم التبادل بين
المجموعتين داخل
المجموعة الواحدة

من رقم 400 : 201
 مدخل فى االدارهمن 300 : 201
 الكره الطائره400: 301
من رقم 600 : 401
 مدخل فى االدارهمن 500 : 401
 الكره الطائرهمن 600: 501
من رقم  : 601أخر
الكشف +الباقون لإلعادة
 مدخل فى االدارهمن 700 : 601
 الكره الطائرهمن : 701أخر الكشف

موعد الدخول لالمتحان

 مدخل فىاالداره
الرياضيه
بمدرج 1
بالمبنى
التعليمى الجديد
2

 الكرهالطائره

جمموعة
()2

جمموعة
()3

من  10صباحا

من  12ظهراً

من  2عصراً

بملعب الكره
الطائره
جمموعة

من 3.30عصراً

()4

حيت نهاية االمتحان

الفرقــــــــــة الثالثـــــــــــة بنني
م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

جمموعة

من رقم 200 : 1
االصابات واالسعافات االوليهالثالثة
(بنين)
1

االصاباتواالسعافات
االوليه

من رقم 400 : 201
-االصابات واالسعافات االوليه

من رقم  : 401أخر الكشف
--االصابات واالسعافات االوليه

موعد الدخول لالمتحان

()1

االصاباتواالسعافات
االوليه
بملعب
التنس
االرضى

جمموعة
()2

من  10صباحا

من  12ظهراً

جمموعة
()3

من  2عصراً

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

تشكيل االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات الشفوية

للفصـــل الدراسي الثانى للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم األحد املوافق  2022 / 5 / 22م
الفرقــــــــــة األولــــــــــــــى بنني
الفرقـــــــــــــــة

م

مكــــان
اللجنـــــــــة

المـــــــادة

من رقم 200 : 1
االولي (بنين)
 فسيولوجياالرياضه

1

()1

فسيولوجيا
الرياضه
بمدرج 1
بالمبنى
التعليمى
الجديد 2
 سباحه()2
بحمام
السباحه

فسيولوجيا الرياضه
من 300 : 201
 -سباحه ()2من400: 301

 سباحه ()2يتم التبادل بين
المجموعتين
داخل
المجموعة
الواحدة

جمموعة

فسيولوجيا الرياضه من 100 : 1
 سباحه ()2من 200: 101

من رقم 400 : 201

من رقم 600 : 401
فسيولوجيا الرياضه
من 500 : 401
 سباحه ()2من 600: 501
من رقم  : 601أخر الكشف
فسيولوجيا الرياضه
من 700 : 601
 سباحه ()2من : 701آخر الكشف

موعد الدخول لالمتحان

جمموعة
()2

جمموعة
()3

جمموعة
()4

من  10صباحا

من  12ظهراً

من  2عصراً

من 3.30عصراً
حيت نهاية االمتحان

الفرقــــــــــة الثالثـــــــــــة بنني
م

الفرقـــــــة

1

الثالثه
(بنين)
ادارةالمؤسسات
الرياضيه

2

تدريبميدانى ()1

مكــــان
اللجنـــــــــة

المـــــــادة
من رقم 200 : 1
ادارة المؤسسات الرياضيهمن 100 : 1
تدريب ميدانى ()1من 200 : 101
من رقم 400 : 201
ادارة المؤسسات الرياضيهمن 300 : 201
تدريب ميدانى ()1من 400 : 301
من رقم  : 401أخر
الكشف+الباقي لإلعادة

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة
()1

ادارةالمؤسسات
الرياضيه
بملعب كرة اليد1
تدريب ميدانى 1بملعب كرة السله1

والتخلفات

ادارة المؤسسات الرياضيهمن 500 :401
تدريب ميدانى ()1من  : 500اخر الكشف

جمموعة
()2

جمموعة
()3

من  10صباحا

من  12ظهراً

من  2عصراً

يعتمد

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

تشكيل االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات الشفوية

للفصـــل الدراسي الثانى للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم االثنني املوافق  2022 / 5 / 23م
الفرقــــــــــة األولــــــــــــى بنني

م

الفرقـــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

المـــــــادة

جمموعة

من رقم 200 : 1
-أصول التربيه الرياضيه

االولي (بنين)

من رقم 400 : 201
-أصول التربيه الرياضيه

1

أصول التربيهالرياضيه

من رقم 600 : 401
-أصول التربيه الرياضيه

م

الفرقـــــــة

موعد الدخول لالمتحان

()1

أصولالتربيه
الرياضيه
بمدرج
1بالمبنى
التعليمى
الجديد 2

من رقم  : 601أخر
الكشف +البقاين لالعاده
والتخلفات
-أصول التربيه الرياضيه

جمموعة
()2
جمموعة
()3

من  10صباحا

من  12ظهراً

من  2عصراً

جمموعة

من 3.30عصراً

()4

حيت نهاية االمتحان

الفرقــــــــــة الثالثـــــــــــة بنني
مكــــان
اللجنـــــــــة

المـــــــادة
من رقم 200 : 1
القياس النفسى فى المجالالرياضى

الثالثة
(بنين)

2

من رقم 400 : 201
القياس النفسى فى المجالالرياضى

القياسالنفسى فى
المجال
الرياضى

من رقم  : 401أخر

القياس النفسىفى المجال
الرياضى
بمدرج  3بالمبنى
التعليمى الجديد 2

الكشف+الباقي لإلعادة
والتخلفات

القياس النفسى فى المجالالرياضى

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة

من 10

()1

صباحا

جمموعة
()2

جمموعة
()3

من  12ظهراً

من  2عصراً

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

تشكيل االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات الشفوية

للفصـــل الدراسي الثانى للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم الثالثاء املوافق  2022 / 5 / 24م
الفرقــــــــــة األولــــــــــــى بنني

م

الفرقـــــــــــــة

المـــــــادة

مكــــان
اللجنـــــــــة

جمموعة

من رقم 200 : 1
 جمباز ()1االولي
(بنين)

من رقم 400 : 201
 -جمباز ()1

1

 -جمباز ()1

من رقم 600 : 401
 -جمباز ()1

م

الفرقـــــــــــــة

موعد الدخول لالمتحان

()1
جمموعة

 جمباز()1
بصالة
الجمباز

()2
جمموعة
()3
جمموعة

من رقم  : 601أخر الكشف
 -جمباز ()1

()4

من  10صباحا

من  12ظهراً

من  2عصراً
من 3.30عصراً
حيت نهاية
االمتحان

الفرقــــــــــة الثالثـــــــــــة بنني
مكــــان
اللجنـــــــــة

المـــــــادة

من رقم 200 : 1
 سيكولوجية المنافساتالرياضيه
الثالثة
(بنين)

1

سيكولوجية
المنافسات
الرياضيه

من رقم 400 : 201
 سيكولوجية المنافساتالرياضيه
من رقم  : 401أخر الكشف
+الباقى والتخلفات
 سيكولوجية المنافساتالرياضيه

موعد الدخول لالمتحان

جمموعة
()1

سيكولوجية
المنافسات
الرياضيه
بمدرج 1
بالمبنى
التعليمى
الجديد 2

جمموعة
()2

من  10صباحا

من  12ظهراً

جمموعة
()3

من  2عصراً

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

تشكيل االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات الشفوية

للفصـــل الدراسي الثانى للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم األربعاء املوافق  2022 / 5 /25م
الفرقــــــــــة األولــــــــــــى بنني

الفرقـــــــــــــة

م

المـــــــادة

مكــــان
اللجنـــــــــة

موعد الدخول لالمتحان

من رقم 200 : 1

 التشريح الوظيفىللرياضيين

جمموعة
()1

من 100 : 1

االولي
(بنين)
 التشريحالوظيفى
للرياضيين

 مبارزهمن 200: 101

من رقم 400 : 201

 التشريح الوظيفىللرياضيين
من 300 : 201

 مبارزهمن 400: 301

1

 مبارزهيتم التبادل بين
المجموعتين
داخل
المجموعة
الواحدة

من  10صباحا

من رقم 600 : 401

 التشريح الوظيفىللرياضيين
من 500 : 401

 مبارزهمن 600: 501

 التشريحالوظيفى
للرياضيين

جمموعة
()2

من  12ظهراً

بمدرج د/
عبدالجليل

 مبارزهصالة
المبارزه

جمموعة
()3

من  2عصراً

من رقم  : 601أخر الكشف

 التشريح الوظيفىللرياضيين

جمموعة

من 700 : 601

()4

 -مبارزه

من
3.30عصراً

من : 701آخر الكشف +الباقي
والتخلفات

الفرقــــــــــة الثالثـــــــــــة بنني
م

2

الفرقـــــــة

المـــــــادة

الثالثة
(بنين)

من رقم200 : 1
القياس البدنى والحركى فى
المجال الرياضى

القياس
البدنى
والحركى
فى
المجال
الرياضى

من رقم400 : 201
القياس البدنى والحركى فى
المجال الرياضى
من رقم  : 401أخر الكشف
+الباقي والتخلفات
القياس البدنى والحركى فى
المجال الرياضى

مكــــان
اللجنـــــــــة

القياس
البدنى
والحركى
فى المجال
الرياضى
بملعب كرة
اليد 2

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة

من 10

()1

صباحا

جمموعة
()2

جمموعة
()3

من  12ظهراً

من  2عصراً

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

تشكيل االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات الشفوية

للفصـــل الدراسي الثانى للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم اخلميس املوافق  2022 / 5 / 26م
الفرقــــــــــة األولــــــــــــى بنني

م

الفرقـــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

المـــــــادة

من رقم 200 : 1
 مسابقات الميدان والمضمار()2
االولي
(بنين)

1

 مسابقاتالميدان
والمضمار
()2

م

الفرقـــــــــــــة

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة
()1

من رقم 400 : 201
 مسابقات الميدان والمضمار()2

مسابقات
الميدان
والمضمار
()2

من رقم 600 : 401
 مسابقات الميدان والمضمار()2

بملعب كرة
القدم

من رقم  : 601أخر الكشف
 مسابقات الميدان والمضمار()2

جمموعة
()2

من  10صباحا

من  12ظهراً

جمموعة
()3

من  2عصراً

جمموعة

من 3.30عصراً

()4

حيت نهاية
االمتحان

الفرقــــــــــة الثالثـــــــــــة بنني
مكــــان
اللجنـــــــــة

المـــــــادة

من رقم 200 : 1
 -جمباز ()4

موعد الدخول لالمتحان

جمموعة
()1

الثالثة
(بنين)
1

من رقم 400 : 201
 -جمباز ()4

جمباز
()4

جمباز ()4
من رقم  : 401أخر الكشف
+الباقى والتخلفات
 -جمباز ()4

بصالة
الجمباز

جمموعة
()2

من  10صباحا

من  12ظهراً

جمموعة
()3

من  2عصراً

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

تشكيل االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات الشفوية

للفصـــل الدراسي الثانى للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم السبــــت املوافق  2022 / 5 / 21م
الفرقــــــــــة االولـــــي بنات

م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم 150 : 1
أصول التربيه الرياضيهمن رقم 75 : 1

سباحه ()2

االولي (بنات)

1

2

من رقم 150: 76

أصولالتربيه
الرياضيه

من رقم 300 : 151
-أصول التربيه الرياضيه

سباحه ()2

من رقم 225 : 151
 سباحه ()2من رقم 300 : 226

يتم التبادل بين
المجموعتين
داخل المجموعة
الواحدة

 من رقم جلوس  : 301آخرالكشوف التخلفات الباقي لإلعادة
-أصول التربيه الرياضيه

أصولالتربيه
الرياضيه
بمدرج
د/على عبيد

موعد الدخول
لالمتحان
جمموعة

من 9

()1

صباحا

جمموعة

من 11

()2

صباحا

سباحه ()2
حمام
السباحة

من رقم 375 : 301

سباحه ()2

جمموعة

من 1

()3

ظهراً

من رقم  : 376الخر الكشف

الفرقــــــــــة الثالثـــــــــــة بنات
م

الفرقـــــــــــــــة

المـــــــادة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم 150 : 1
-جمباز()4

موعد الدخول
لالمتحان
جمموعة

من 9

()1

صباحاً

الثالثة (بنات)
2

-جمباز()4

من رقم 300 : 151
جمباز()4من رقم  : 301أخر الكشف
+الباقى والتخلفات
-جمباز()4

جمبازبصالة
الجمباز

جمموعة

من 11

()2

صباحا

جمموعة

من 1

()3

ظهراً

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

تشكيل االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات الشفوية

للفصـــل الدراسي الثانى للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم األحد املوافق  2022 / 5 / 22م
الفرقــــــــــة االولـــــي بنات

م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

موعد الدخول
لالمتحان

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم 150 : 1
جمباز()1

االولي (بنات)
1

من رقم 300 : 151

جمباز()1

جمباز()1

جمباز()1
بصالة الجمباز

من رقم جلوس  : 301آخر
الكشف والتخلفات

جمموعة

من 9

( )1

صباحا

جمموعة

من 11

( )2

صباحا

جمموعة
( )3

جمباز()1

من 1ظهرا
حيت نهاية
االمتحان

الفرقــــــــــة الثالثـــــــــــة بنات
م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

موعد الدخول لالمتحان

من رقم جلوس 150 : 1
القياس البدنى والحركى فى المجال
الرياضى
الثالثة (بنات)

2

القياس البدنى
والحركى فى
المجال
الرياضى

من رقم جلوس 300 : 151
القياس البدنى والحركى فى المجال
الرياضى
من رقم جلوس  : 301آخر الكشف
والتخلفات

القياس
البدنى
والحركى فى
المجال
الرياضى

جمموعة

من 9

()1

صباحا

جمموعة

من 11

()2

صباحا

بملعب كرة
السله 2
جمموعة
()3

القياس البدنى والحركى فى المجال
الرياضى

من 1ظهرا
حيت نهاية
االمتحان

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

تشكيل االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات الشفوية

للفصـــل الدراسي الثانى للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم االثنني املوافق  2022 / 5 / 23م
الفرقــــــــــة االولـــــي بنات

م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم 150 : 1
 -مدخل فى االداره الرياضيه

جمموعة

من 9

 -مبارزه

()1

صباحا

من 75 : 1

االولي (بنات)

من 150: 76

 مدخل فى االدارهالرياضيه
 -مبارزه

من رقم 300 : 151
 مدخل فى االداره الرياضيهمن 225 : 151

 مبارزهمن 300: 226

1
يتم التبادل بين
المجموعتين داخل
المجموعة الواحدة

موعد الدخول لالمتحان

من رقم جلوس  : 301آخر
الكشف والتخلفات
 مدخل فى االداره الرياضيهمن 375 : 301

 مدخل فىاالداره
الرياضيه
بمدرج د/
على عبيد

جمموعة

من 11

()2

صباحا

 مبارزهبصالة المبارزه
بمبنى البنات

 -مبارزه

جمموعة
()3

من :376أخر الكشف والباقي
لإلعادة والتخلفات

من 1ظهرا
حيت نهاية
االمتحان

الفرقــــــــــة الثالثـــــــــــة بنات
م

الفرقـــــــــــــــة

المـــــــادة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم 150 : 1

جمموعة
()1

االصابات واالسعافات االوليه
الثالثة (بنات)
2

االصابات
واالسعافات
االوليه

من رقم 300 : 151
االصابات واالسعافات االوليه
من رقم جلوس  : 301آخر
الكشف والتخلفات

موعد الدخول لالمتحان

االصابات
واالسعافات
االوليه

من  9صباحا

جمموعة

من 11

()2

صباحا

بصالة االصابات
جمموعة
()3

االصابات واالسعافات االوليه

من 1ظهرا
حيت نهاية
االمتحان

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

تشكيل االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات الشفوية

للفصـــل الدراسي الثانى للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم الثالثاء املوافق  2022 / 5 / 24م
الفرقــــــــــة االولـــــي بنات

م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم 150 : 1
-التشريح الوظيفى للرياضيينمن 75 : 1

 الكره الطائرهمن 150: 76

االولي (بنات)

من رقم 300 : 151
--التشريح الوظيفى للرياضيين

التشريح الوظيفىللرياضيين

من 225 : 151

 -الكره الطائره

1

 الكره الطائرهمن 300: 226

يتم التبادل بين
المجموعتين داخل
المجموعة الواحدة

من رقم جلوس  : 301آخر الكشف
والتخلفات
-التشريح الوظيفى للرياضيين

التشريح
الوظيفى
للرياضيين
بمدرج د/
على عبيد
 الكرهالطائره
بملعب الكره
الطائره

من 375 : 301

موعد الدخول لالمتحان

جمموعة

من 9

()1

صباحا

جمموعة

من 11

()2

صباحا

جمموعة
()3

جمموعة
()3

 الكره الطائرهمن :376أخر الكشف والباقي لإلعادة
والتخلفات

من  1ظهراً

من  3عصراً
حيت نهاية
االمتحان

الفرقــــــــــة الثالثـــــــــــة بنات
م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

موعد الدخول
لالمتحان

من رقم جلوس 150 : 1
 -ادارة المؤسسات الرياضي

من رقم 75 : 1
تدريب ميدانى ()1
من رقم 150 : 76
من رقم جلوس 300 : 151

الثالثة (بنات)

2

 ادارةالمؤسسات
الرياضي

تدريب ميدانى()1

 ادارة المؤسسات الرياضىمن رقم 225 :151
تدريب ميدانى ()1
من رقم 300: 225

من رقم جلوس  : 301آخر الكشف
والتخلفات
 -ادارة المؤسسات الرياضي

 ادارةالمؤسسات
الرياضي
بمدرج د/
الكيالنى

تدريبميدانى ()1
بملعب
التنس
االرضى

جمموعة

من 9

()1

صباحا

جمموعة

من 11

()2

صباحا

جمموعة
()3

من رقم 375 : 301
تدريب ميدانى ()1
من رقم  : 376الخر الكشف

من 1ظهرا
حيت نهاية
االمتحان

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

تشكيل االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات الشفوية

للفصـــل الدراسي الثانى للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم األربعاء املوافق  2022 / 5 / 25م
الفرقــــــــــة االولـــــي بنات

م

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

المـــــــادة
من رقم 150 : 1
مسابقات الميدان والمضمار
()2

االولي (بنات)

1

مسابقاتالميدان
والمضمار ()2

من رقم 300 : 151
مسابقات الميدان والمضمار
()2

مسابقات الميدان
والمضمار ()2

من رقم جلوس  : 301آخر
الكشف والتخلفات
مسابقات الميدان والمضمار
()2

موعد الدخول
لالمتحان
جمموعة

من 9

()1

صباحا

جمموعة

من 11

()2

صباحا

بملعب كرة القدم
جمموعة
()3

من 1ظهرا
حيت نهاية
االمتحان

الفرقــــــــــة الثالثـــــــــــة بنات
م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم جلوس 150 : 1
-القياس النفسى فى المجال الرياضى

2

الثالثة (بنات)

من رقم جلوس 300 : 151

القياس النفسىفى المجال
الرياضى

-القياس النفسى فى المجال الرياضى

من رقم جلوس  : 301آخر الكشف

القياسالنفسى فى
المجال
الرياضى

موعد الدخول
لالمتحان
جمموعة

من 9

()1

صباحا

جمموعة

من 11

()2

صباحا

بمدرج د/على
عبيد

والباقي لإلعادة والتخلفات

جمموعة
()3

-القياس النفسى فى المجال الرياضى

من 1ظهرا
حيت نهاية
االمتحان

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

تشكيل االمتحانات الشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات الشفوية

للفصـــل الدراسي الثانى للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم اخلميس املوافق  2022 / 5 / 26م
الفرقــــــــــة االولـــــي بنات

م

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

المـــــــادة
من رقم 150 : 1

موعد الدخول
لالمتحان
جمموعة

من 9

()1

صباحا

جمموعة

من 11

()2

صباحا

فسيولوجيا الرياضهاالولي (بنات)

1

فسيولوجياالرياضه

من رقم 300 : 151
فسيولوجياالرياضه

فسيولوجيا الرياضهمن رقم جلوس  : 301آخر
الكشف والتخلفات

بمدرج د /على عبيد
جمموعة
()3

-فسيولوجيا الرياضه

من 1ظهرا
حيت نهاية
االمتحان

الفرقــــــــــة الثالثـــــــــــة بنات
م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

موعد الدخول لالمتحان

من رقم جلوس 150 : 1
-سيكولوجية المنافسات الرياضيه

الثالثة (بنات)
2

سيكولوجيةالمنافسات
الرياضيه

من رقم جلوس 300 : 151
-سيكولوجية المنافسات الرياضيه

سيكولوجيةالمنافسات
الرياضيه
بمدرج  1بالمبنى
التعليمى الجديد
2

من رقم جلوس  : 301آخر الكشف

جمموعة

من 9

()1

صباحا

جمموعة

من 11

()2

صباحا

جمموعة

والباقي لإلعادة والتخلفات

()3

-سيكولوجية المنافسات الرياضيه

من 1ظهرا
حيت نهاية
االمتحان

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

