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

توزيــع مواعيد دخول الطالب ألداء االمتحانــــات

التطبيقية للفرقة الثانية والرابعة 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 التطبيقية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات التطبيقية

للفصـــل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم السبت املوافق  2022 / 5 / 14م
الفرقــــــــــة الثانية بنيــــــن

م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم 200 : 1
 سباحة -4انقاذالثانية (بنين)

1

 سباحة-4انقاذ

جمموعة

من 10

()1

صباحا

جمموعة

من رقم 400 : 201
 سباحة -4انقاذمن رقم 600 : 401
 -سباحة -4انقاذ

موعد الدخول لالمتحان

()2
حمام
السباحة

من رقم  : 601أخر
الكشف +الباقي لإلعادة
والتخلفات
سباحة -4انقاذ

جمموعة
()3
جمموعة
()4

من  12ظهراً

من  2عصراً
من
3.30عصراً
حيت نهاية
االمتحان

الفرقــــــــــة الرابعة بنني
م

المـــــــادة

الفرقـــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم150 : 1
التدريب الميداني 3
الرابعة
(بنين)
2

التدريب
الميداني 3

من رقم300 : 151
التدريب الميداني 3
من رقم  : 301أخر الكشف
+الباقي لإلعادة
التدريب الميداني 3

ملعب
التنس
االرضي

موعد الدخول
لالمتحان
جمموعة

من 10

()1

صباحا

جمموعة

من 12

()2

ظهراً

جمموعة
()3

من  2عصراً

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

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

توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات التطبيقية

للفصـــل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 2022 -2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليوم األحد املوافق  2022 /5 / 15م
الفرقــــــــــة الثانية بنيــــــن
م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم 200 : 1
 -كرة اليد

1

الثانية (بنين)

من رقم 400 : 201
كرة اليد

كرة اليد

من رقم 600 : 401
 كرة اليدمن رقم  : 601أخر الكشف
+الباقي لإلعادة والتخلفات
كرة اليد

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة
()1
جمموعة

ملعب كرة
اليد 1

()2
جمموعة
()3
جمموعة
()4

من  10صباحا

من  12ظهراً

من  2عصراً
من 3.30عصراً
حيت نهاية االمتحان

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

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

للفصـــل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم االثنني املوافق  2022 / 5 / 16م
الفرقــــــــــة الثانية بنيــــــن

م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

جمموعة

من رقم 200 : 1
 جودوالثانية (بنين)

من رقم 400 : 201
 - -جودو

جودو

1

من رقم 600 : 401
 -جودو

موعد الدخول لالمتحان

()1
جمموعة

صالة
المنازالت

()2

بالدرجة
الثالثة

جمموعة

من رقم  : 601أخر الكشف
+الباقي لإلعادة والتخلفات
 -جودو

()3
جمموعة
()4

من  10صباحا

من  12ظهراً

من  2عصراً
من 3.30عصراً
حيت نهاية االمتحان

الفرقــــــــــة الرابعة بنني
م

المـــــــادة

الفرقـــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم150 : 1
اختيار الثاني(متقدم)2
جمباز -رياضات مائية
الرابعة (بنين)

2

اختيار الثاني
(متقدم)2
 جمباز -رياضات مائية

من رقم300 : 151
اختيار الثاني (متقدم)2
جمباز -رياضات مائية
من رقم  : 301أخر الكشف
+الباقي لإلعادة والتخلفات
اختيار الثاني (متقدم)2
جمباز -رياضات مائية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

 صالةالجمباز
 حمامالسباحة

موعد الدخول
لالمتحان
جمموعة

من 10

()1

صباحا

جمموعة

من 12

()2

ظهراً

جمموعة

من 2

()3

عصراً

يعتمـــــد ،،عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

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

للفصـــل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم الثالثاء املوافق  2022 / 5 / 17م
الفرقــــــــــة الثانية بنيــــــن

م

الفرقـــــــــــــــة

الثانية (بنين)

1

 تكنولوجياالتعليم

المـــــــادة

من رقم 200 : 1
 -تكنولوجيا التعليم

جمموعة
()1

من رقم 400 : 201
 تكنولوجيا التعليممن رقم 600 : 401
 تكنولوجيا التعليممن رقم  : 601أخر الكشف
+الباقي لإلعادة والتخلفات
 -تكنولوجيا التعليم

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

مكــــان
اللجنـــــــــة

موعد الدخول لالمتحان

جمموعة

معمل الحاسب
االلي بالدرجة
االولي

()2
جمموعة
()3
جمموعة
()4

من  10صباحا

من  12ظهراً

من  2عصراً
من 3.30عصراً
حيت نهاية
االمتحان

يعتمـــــد ،،عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

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

للفصـــل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم األربعاء املوافق  2022 / 5 / 18م
الفرقــــــــــة الثانية بنيــــــن

م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

جمموعة

من رقم 200 : 1

()1

 -مسابقات الميدان المضمار()4

الثانية (بنين)

من رقم 400 : 201

 مسابقاتالميدان
والمضمار()4

1

مسابقات الميدان المضمار()4

من رقم 600 : 401
 -مسابقات الميدان المضمار()4

موعد الدخول
لالمتحان

 مسابقاتالميدان
والمضمار()3
ملعب كرة
القدم

جمموعة
()2
جمموعة
()3

من  10صباحا

من  12ظهراً

من  2عصراً
من

من رقم  : 601أخر الكشف
+الباقي لإلعادة والتخلفات
 -مسابقات الميدان المضمار()4

جمموعة

3.30عصراً

()4

حيت نهاية
االمتحان

الفرقــــــــــة الرابعة بنني
م

الفرقـــــــة
الرابعة
(بنين)

2

التحليل
الحركي
لالنشطة
الرياضية

المـــــــادة
من رقم150 : 1
التحليل الحركي لالنشطة الرياضية

من رقم300 : 151
التحليل الحركي لالنشطة الرياضية

من رقم  : 301أخر الكشف
+الباقي لإلعادة
التحليل الحركي لالنشطة الرياضية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

مكــــان
اللجنـــــــــة

مدرج 1
المبني
التعليمي
الجديد 2

موعد الدخول
لالمتحان
جمموعة

من 10

()1

صباحا

جمموعة

من 12

()2

ظهراً

جمموعة
()3

من  2عصراً

يعتمـــــد ،،عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

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

للفصـــل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم اخلميس املوافق  2022 / 5 / 19م
الفرقــــــــــة الثانية بنيــــــن

الفرقـــــــــــــــة

م

مكــــان
اللجنـــــــــة

المـــــــادة

جمموعة

من رقم 200 : 1
 -تمرينات 2

()1

الثانية (بنين)

1

جمموعة

من رقم 400 : 201
 -تمرينات 2

تمرينات 2

موعد الدخول لالمتحان

ملعب كرة
السلة 1

من رقم 600 : 401

()2
جمموعة
()3

تمرينات 2

من رقم  : 601أخر الكشف
+الباقي لإلعادة والتخلفات
تمرينات 2

جمموعة
()4

من  10صباحا

من  12ظهراً

من  2عصراً
من 3.30عصراً
حيت نهاية االمتحان

الفرقـــــــة الرابـعــــــة ( بنيــــــن )

م

المـــــــادة

مكــــان اللجنـــــــــة

موعد الدخول
لالمتحان

تنس طاولة

صالة تنس الطاولة الدرجة
الثالثة

من الساعة  10صباحاً

تنس أرضي

ملعب التنس األرضي

من الساعة  10صباحاً

كرة سرعة

صالة كرة السرعة الدرجة
الثالثة

من الساعة  10صباحاً

كرة سلة

ملعب كرة سلة1

من الساعة  10صباحاً

كرة طائرة

ملعب الكرة الطائرة

من الساعة  10صباحاً

كرة يـــد

ملعب كرة اليد2

من الساعة  10صباحاً

قــــدم

ملعب كرة القدم

من الساعة  10صباحاً

جـــــودو

صالة المنازالت الدرجة الثالثة

من الساعة  10صباحاً

كاراتـيـــــه

صالة المنازالت الدرجة الثالثة

من الساعة  12ظهراً

مصارعــــة

صالة المنازالت الدرجة الثالثة

من الساعة  10صباحاً

مالكمـــــة

حلقة المالكمة

من الساعة  10صباحاً

رفــــع أثقــــــال

صالة رفع األثقال الدرجة الثالثة

من الساعة  10صباحاً

تايكوندو

صالة المنازالت الدرجة الثالثة

من الساعة  12ظهراً

ميدان ومضمار

ملعب كرة القدم

من الساعة  10صباحاً

الفرقـــــــــــــــة

الرابعة (بنين)
اختيار متقدم 1
2

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

يعتمـــــد ،،عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

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

للفصـــل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم السبــــت املوافق  2022 / 5 / 14م
الفرقــــــــــة الثانية بنات

م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

جمموعة

من رقم 200 : 1

1

()1

 -تمرينات 2

الثانية (بنات)

من رقم 400 : 201

تمرينات 2

تمرينات 2

موعد الدخول لالمتحان

صالة
التمرينات
بالمبني
التعليمي 1

من رقم  : 401أخر الكشف

جمموعة
()2

جمموعة

+الباقي لإلعادة والتخلفات
 -تمرينات 2

()3

من  9صباحا

من  11ظهراً

من  1عصراً

الفرقــــــــــة الرابعة بنات
م

المـــــــادة

الفرقـــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم جلوس 150 : 1

جمموعة
()1

التحليل الحركي لالنشطة الرياضية

من رقم جلوس 300 : 151
2

التحليل الحركي
لالنشطة الرياضية

التحليل الحركي لالنشطة الرياضية

من رقم جلوس  : 301آخر
الكشف +التخلفات والباقي
لإلعادة
التحليل الحركي لالنشطة الرياضية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

مدرج د /علي عبيد -

الرابعة (بنات)

موعد الدخول لالمتحان

من  9صباحاً

جمموعة

من 11

()2

صباحا

جمموعة
()3

من  1ظهراً

يعتمـــــد ،،عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

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

للفصـــل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم األحد املوافق  2022 / 5 / 15م
الفرقــــــــــة الثانية بنات

م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم 200 : 1
 تكنولوجيا التعليمالثانية (بنات)

من رقم 400 : 201
 -تكنولوجيا التعليم

1

 تكنولوجياالتعليم

من رقم  : 401أخر الكشف

معمل
الحاسب
االلي

+الباقي لإلعادة والتخلفات

 -تكنولوجيا التعليم

موعد الدخول
لالمتحان
جمموعة

من 9

( )1

صباحا

جمموعة

من 11

( )2

صباحا

جمموعة

من 1

( )3

ظهراً

الفرقــــــــــة الرابعة بنات
م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم150 : 1
اختيار الثاني(متقدم)2
جمباز -رياضات مائية
الرابعة (بنات)
اختيار الثاني
(متقدم)2
2
 جمباز -رياضات مائية

من رقم300 : 151
اختيار الثاني (متقدم)2
جمباز -رياضات مائية
من رقم جلوس  : 301آخر
الكشف والتخلفات والباقي
لإلعادة
اختيار الثاني (متقدم)2
جمباز -رياضات مائية

 صالةالجمباز

موعد الدخول
لالمتحان
جمموعة

من 9

()1

صباحاً

جمموعة

من 11

()2

صباحا

 حمامالسباحة
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 التطبيقية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2022 /2021م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توزيــع مواعيد الدخول ألداء االمتحانــــات التطبيقية

للفصـــل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم االثنني املوافق  2022 / 5 / 16م
الفرقــــــــــة الثانية بنات

م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم 200 : 1

جمموعة
()1

 -مسابقات ميدان ومضمار ()4

1

الثانية (بنات)

من رقم 400 : 201

 مسابقاتميدان
ومضمار ()4

 -مسابقات ميدان ومضمار ()4

من رقم  : 401أخر
الكشف +الباقي لإلعادة
والتخلفات

موعد الدخول لالمتحان

جمموعة

ملب كرة
القدم

()2

جمموعة
()3

من  9صباحا

من  11صباحا

من  1ظهراً

 -مسابقات ميدان ومضمار ()4

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

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

للفصـــل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم الثالثاء املوافق  2022 / 5 / 17م
الفرقــــــــــة الثانية بنات

م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم 200 : 1
 جودوالثانية (بنات)

من رقم 400 : 201
 -جودو

1
-

جودو

من رقم  : 401أخر الكشف
+الباقي لإلعادة والتخلفات

موعد الدخول لالمتحان
جمموعة
()1

صالة
المنازالت
بالدرجة
الثالثة

من  9صباحا

جمموعة

من 11

()2

صباحا

جمموعة

 -جودو

()3

من  1ظهراً

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

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

للفصـــل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم األربعاء املوافق  2022 / 5 / 18م
الفرقــــــــــة الثانية بنات

م

المـــــــادة

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

جمموعة

من رقم 200 : 1

()1

 -كرة اليد

الثانية (بنات)

من رقم 400 : 201
1

 -كرة اليد

 -كرة اليد

موعد الدخول لالمتحان

 ملعب كرةاليد 1

من رقم  : 401أخر الكشف
+الباقي لإلعادة والتخلفات

جمموعة

من 11

()2

صباحا

جمموعة
()3

 -كرة اليد

من  9صباحا

من  1ظهراً

الفرقــــــــــة الرابعة بنات
م

المـــــــادة

الفرقـــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

من رقم جلوس 150 : 1

جمموعة
()1

التدريب الميداني 3

2

التدريب الميداني
3

التدريب الميداني 3

من رقم جلوس  : 301آخر
الكشف +التخلفات والباقي
لإلعادة
التدريب الميداني 3

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

ملعب كرة السلة - 2

الرابعة (بنات)

من رقم جلوس 300 : 151

موعد الدخول لالمتحان

من  9صباحاً

جمموعة

من 11

()2

صباحا

جمموعة
()3

من  1ظهراً

يعتمـــــد ،،عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

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

للفصـــل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 2022 -2021م

اليوم اخلميس املوافق  2022 / 5 / 19م
الفرقــــــــــة الثانية بنات

م

الفرقـــــــــــــــة

مكــــان
اللجنـــــــــة

المـــــــادة

من رقم 200 : 1
الثانية (بنات)

1

 -سباحة ( -)4انقاذ

جمموعة

من 9

()1

صباحا

من رقم 400 : 201

جمموعة

من 11

()2

صباحا

 -سباحة ( -)4انقاذ

 سباحة (-)4انقاذ

موعد الدخول لالمتحان

من رقم  : 401أخر الكشف
+الباقي لإلعادة والتخلفات

 سباحة ()3حمام السباحة

 -سباحة ( -)4انقاذ

جمموعة

من 1

()3

ظهراً

الفرقـــــــة الرابعــــــــة بنات
م

المـــــــادة

مكــــان اللجنـــــــــة

موعد الدخول لالمتحان

الفرقـــــــــــــــة

تنس طاولة

صالة تنس الطاولة الدرجة الثالثة

من الساعة  9صباحاً

تنس أرضي

ملعب التنس األرضي

من الساعة  9صباحاً

كرة سرعة

صالة كرة السرعة الدرجة الثالثة

من الساعة  9صباحاً

كرة سلة

ملعب كرة سلة1

من الساعة  9صباحاً

كرة طائرة

ملعب الكرة الطائرة

من الساعة  9صباحاً

كرة يـــد

ملعب كرة اليد2

من الساعة  9صباحاً

قــــدم

ملعب كرة القدم

من الساعة  9صباحاً

جـــــودو

صالة المنازالت الدرجة الثالثة

من الساعة  9صباحاً

كاراتـيـــــه

صالة المنازالت الدرجة الثالثة

من الساعة  12ظهراً

مصارعــــة

صالة المنازالت الدرجة الثالثة

من الساعة  12صباحاً

مالكمـــــة

حلقة المالكمة

من الساعة  9صباحاً

مبارزة

صالة المبارزة الدرجة األولي

من الساعة  9صباحاً

ميدان ومضمار

ملعب كرة القدم

من الساعة  9صباحاً

الرابعة (بنات)
1

اختيار متقدم 1

يعتمـــــد ،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني سعيد عبداملنعم

عمـــــيــــــــــد الكليــــــــــــــة

أ  .د  /عالء حممد حلويش

