
 الشيخ  جامعة كفر     
 ةـــة الرياضيــة التربيـــكلي

 شئـون التعليم والطالب  
 

 

   رقة الرابعة للفصل الدراسي األول لف التحريرية ل متحانات  ال بيان جلان  
 م 2022/ 2021للعام اجلامعي  

شكل  شعبة  ايل من املكــــــــــان  اللجنة
 اللجنة

 x  5  6 بنني  -  التدريس 5030 5001 غرب الكلية اجتاه  -101قاعة  UG 1جلنـــــة 
 x  15  2 بنني  -  التدريس 5060 5031 الطرقة أمام رعاية الشباب بالكلية 2جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -  التدريس 5087 5061 101اجتاه غرب جبوار قاعة  UG 3جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -التدريب  5289 5260 اجتاه غرب / امام قاعة املصارعة UG 4جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -التدريب  5319 5290 اجتاه غرب/ امام قاعة املصارعة  UG 5جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -التدريب    5349 5320 اجتاه شرق / امام قاعة املالكمة UG 6جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -التدريب    5379 5350 اجتاه شرق /امام قاعة املالكمة UG 7جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -التدريب    5390 5380 اجتاه شرق / امام السانسري  UG 8جلنـــــة
 x  5  6 بنني  -الدارة   5496 5460 جبوار الدراسات   –  118اجتاه شرق  قاعة    UG 9جلنـــــة
 x  15  2 بنني  -الدارة   5526 5497 الطرقة أمام مكتب وكيل شئون الطالب  10جلنـــــة
 x  15  2 بنني  -الدارة   5556 5527 بالطرقة أمام احلاسب اآليل –الطابق األول شرق  11جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -الدارة   5586 5557 أمام األسانسري  -الطابق األول غرب  12جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -  الدارة 5610 5587 أمام األسانسري  -الطابق األول اجتاه الغرب 13جلنـــــة
 x  15  2 اتبن  -  التدريس 5119 5090 الدور الثالث امام السانسري اجتاه الشرق  26جلنـــــة

 x  10  3 اتبن  -  التدريس 5149 5120 ( 422أمام قاعة ) -الطرقة اجتاه الشرق -الطابق الثالث  27جلنـــــة
 x  10  3 اتبن  -  التدريس 5179 5150 الدور الثالث امام قاعة السيمنار 28جلنـــــة
 x  10  3 اتبن  -  التدريس 5209 5180 ( 411)  3طرقة امام مدرج   -الدور الثالث   29جلنـــــة
 x  10  3 اتبن  -  التدريس 5239 5210 على السلم   -( /غرب 504الطابق الرابع قاعة ) 30جلنـــــة
 x  10  3 اتبن  -  التدريس 5259 5240 ( 422أمام قاعة ) -الطرقة اجتاه الشرق -الطابق الثالث  31جلنـــــة
 x  10  3 ات بن -التدريب    5420 5391 الدور الثالث امام قاعة السيمنار  32جلنـــــة
 x  10  3 بنات  -التدريب  5450 5421 (411) 3طرقة امام مدرج  -الدور الثالث  33جلنـــــة
 x  15  2 بنات  -التدريب  5458 5451 البلوك األول -(411) 3الدور الثالث مدرج  34جلنـــــة
 x  10  3 ات بن -  الدارة 5640 5611 البلوك األوسط   -(411)  3الدور الثالث مدرج   35جلنـــــة
 x  15  2 ات بن -  الدارة 5665 5641 البلوك األخري  -(411)  3الدور الثالث مدرج   36جلنـــــة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             شئون الطالب                                     رئيس شئون الطالب                                                                   
 

 )أ.د/ أمجد حممد زينه(                                                                                     كواسه السعيد د/ فرج                                                            
 

 

             

Kafrelsheikh University          
           Faculty of Physical Education 

        students Affairs 
Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 الشيخ  جامعة كفر     
 ةـــة الرياضيــالتربية ـــكلي

 شئـون التعليم والطالب  
 

 

 م 2022/ 2021للعام اجلامعي    للفصل الدراسي األول   الثالثة بيان جلان المتحانات التحريرية للفرقة  
 

 شكل اللجنة  شعبة  ايل من املكــــــــــان  اللجنة

 x  5  6 بنني  -  التدريس 4030 4001 غرب الكلية اجتاه  -101قاعة  UG 1جلنـــــة 
 x  15  2 بنني  -  التدريس 4060 4031 الطرقة أمام رعاية الشباب بالكلية 2جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -  التدريس 4090 4061 101اجتاه غرب جبوار قاعة  UG 3جلنـــــة
 x   10   3 بنني  -  التدريس .....  4091 اجتاه غرب / امام قاعة املصارعة  UG 4جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -التدريب  4271 4242 اجتاه غرب/ امام قاعة املصارعة  UG 5جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -التدريب    4301 4272 اجتاه شرق / امام قاعة املالكمة UG 6جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -التدريب    4328 4302 اجتاه شرق /امام قاعة املالكمة UG 7جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -الدارة   4441 4412 اجتاه شرق / امام السانسري  UG 8جلنـــــة
 x  5  6 بنني  -الدارة   4471 4442 جبوار الدراسات  – 118اجتاه شرق  قاعة  UG 9جلنـــــة
 x  15  2 بنني  -الدارة   4501 4472 الطرقة أمام مكتب وكيل شئون الطالب  10جلنـــــة
 x  15  2 بنني  -الدارة   4531 4502 بالطرقة أمام احلاسب اآليل –الطابق األول شرق  11جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -الدارة   4561 4532 أمام األسانسري  -الطابق األول غرب  12جلنـــــة
 x  10  3 بنني  -الدارة   ----- 4562 أمام األسانسري   -الطابق األول اجتاه الغرب 13جلنـــــة
 x  10  3 مجيع الشعب  ختلفات  ختلفات  البلوك األخري  -312( 2الدور الثاني   مدرج ) 23جلنـــــة
 x   10   3 مجيع الشعب  ختلفات  ختلفات  الدور الثانى امام السانسري اجتاه الشرق  24جلنـــــة
 x   10   3 بنات  -  التدريس 4121 4092 الدور الثالث امام السانسري اجتاه الشرق  26جلنـــــة
 x   10   3 بنات  -  التدريس 4151 4122 ( 422أمام قاعة ) -الطرقة اجتاه الشرق -الطابق الثالث  27جلنـــــة
 x   10   3 بنات  -  التدريس 4181 4152 الدور الثالث امام قاعة السيمنار 28جلنـــــة
 x   10   3 بنات  -  التدريس 4211 4182 ( 411)  3مدرج  طرقة امام   -الدور الثالث   29جلنـــــة
 x  10  3 بنات  -  التدريس 4241 4212 الدور الثالث امام السانسري اجتاه الشرق  30جلنـــــة
 x  15  2 بنات  -  التدريس ......  4628 ( 422أمام قاعة )  -الطرقة اجتاه الشرق  -الطابق الثالث  31جلنـــــة
 x  10  3 بنات  -التدريب    4358 4329 الدور الثالث امام قاعة السيمنار  32جلنـــــة
 x  10  3 بنات  -التدريب    4388 4359 ( 411)  3طرقة امام مدرج   -الدور الثالث   33جلنـــــة
 x  15  2 بنات  -التدريب    4411 4389 الطرقة اجتاه الغرب   - الطابق الثالث 34جلنــــة
 x  10  3 بنات  -الدارة   4592 4563 البلوك األوسط -(411) 3الدور الثالث مدرج  35جلنـــــة
 x  10  3 بنات  -الدارة   4622 4593 البلوك األخري  -(411)  3الدور الثالث مدرج   36جلنـــــة
 x  7  4 بنات  -الدارة   4627 4623 الدور الثالث امام السانسري اجتاه الغرب  37جلنـــــة
 x  10  3 مجيع الشعب  ختلفات  ختلفات  / اجتاه الشرق 516الدور الرابع قاعة  42جلنـــــة

 التعليم والطالب رئيس شئون الطالب                                                                 وكيل الكلية لشئون    شئون الطالب                                         
                                                  

 )أ.د/ أمجد حممد زينه(                                                                                        كواسه السعيد د/ فرج                                                             
 

Kafrelsheikh University          
           Faculty of Physical Education 

        students Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 الشيخ  جامعة كفر     
 ةـــة الرياضيــة التربيـــكلي

 شئـون التعليم والطالب  
 

 

 م 2022/ 2021للعام اجلامعي    للفصل الدراسي األول الوىل  بيان جلان امتحانات الفرقة  
 شكل اللجنة شعبة ايل من  املكــــــــــان اللجنة 
 x   5   6 ن ـــ بني 1030 1001 اجتاه غرب الكلية  -101قاعة    UG 1جلنـــــة  
 x   15   2 بنيـــن  1060 1031 الطرقة أمام رعاية الشباب بالكلية 2جلنـــــة
 x   10   3 بنيـــن  1090 1061 101اجتاه غرب جبوار قاعة    UG 3جلنـــــة
 x   10   3 بنيـــن  1120 1091 اجتاه غرب / امام قاعة املصارعة  UG 4جلنـــــة
 x   10   3 بنيـــن  1150 1121 اجتاه غرب/ امام قاعة املصارعة   UG 5جلنـــــة
 x   10   3 بنيـــن  1180 1151 اجتاه شرق / امام قاعة املالكمة  UG 6جلنـــــة
 x   10   3 بنيـــن  1210 1181 اجتاه شرق /امام قاعة املالكمة  UG 7جلنـــــة
 x   10   3 بنيـــن  1240 1211 اجتاه شرق / امام السانسري    UG 8جلنـــــة
 x   5   6 بنيـــن  1270 1241 جبوار الدراسات   –  118اجتاه شرق  قاعة    UG 9جلنـــــة
 x   15   2 بنيـــن  1300 1271 الطرقة أمام مكتب وكيل شئون الطالب  10جلنـــــة
 x   15   2 بنيـــن  1330 1301 بالطرقة أمام احلاسب اآليل –الطابق األول شرق  11جلنـــــة
 x   10   3 بنيـــن  1360 1331 أمام األسانسري  -الطابق األول غرب  12جلنـــــة
 x   10   3 بنيـــن  1390 1361 أمام األسانسري   -الطابق األول اجتاه الغرب 13جلنـــــة
 x   15   2 بنيـــن  1420 1391 الطرقة أمام املكتبـــــة  –الغرب  اجتاه الطابق األول 14جلنـــــة
 x   10   3 بنيـــن  1450 1421 اجتاه الشرق أمام األسانسري  -الطابق الثانى   15جلنـــــة
 x   10   3 بنيـــن  1480 1451 البلوك األول   –  311(  1الدور الثاني مدرج )   16جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  1510 1481 البلوك األوسط –311( 1الدور الثاني مدرج )  17جلنـــــة  
 x  10  3 بنيـــن  1540 1511 البلوك األخري   -311(  1الدور الثاني مدرج )   18جلنـــــة  
 x  10  3 بنيـــن  1552 1541 ( 311) 1الدور الثاني طرقة امام مدرج  19جلنـــــة  
 x   10   3 بنيـــن  ختلفـــــات البلوك األخري   -312(  2الدور الثاني   مدرج ) 23جلنـــــة
 x   10   3 بنيـــن  ختلفـــــات الدور الثانى امام السانسري اجتاه الشرق  24جلنـــــة
 x   10   3 بنــــات  1582 1553 الدور الثالث امام السانسري اجتاه الشرق  26جلنـــــة
 x   10   3 بنــــات  1612 1583 ( 422أمام قاعة ) -الطرقة اجتاه الشرق -الطابق الثالث  27جلنـــــة
 x   10   3 بنــــات  1642 1613 الدور الثالث امام قاعة السيمنار 28جلنـــــة
 x   10   3 بنــــات  1682 1643 ( 411)  3طرقة امام مدرج   -الدور الثالث   29جلنـــــة
 x   10   3 بنــــات  1712 1683 على السلم   -( /غرب 504)الطابق الرابع قاعة   30جلنـــــة
 x   10   3 بنــــات  1742 1713 غرب  -الطابق الرابع طرقة أمام السلم   31جلنـــــة
 x  10  3 بنــــات  1772 1743 الدور الثالث امام قاعة السيمنار  32جلنـــــة
 x  10  3 بنــــات  1785 1773 ( 411)  3طرقة امام مدرج   -الدور الثالث   33جلنـــــة
 x   10   3 بنـــــــات  ختلفــــــات  / اجتاه الشرق  516الدور الرابع قاعة   42جلنـــــة

 والطالب  رئيس شئون الطالب                                                                      وكيل الكلية لشئون التعليم        شئون الطالب                                       
                                                         

 )أ.د/ أمجد حممد زينه(                                                                                   د/ فرج السعيد كواسه                                                        
 

Kafrelsheikh University              
           Faculty of Physical Education 

        students Affairs Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 الشيخ جامعة كفر          
 ة ـــة الرياضيــة التربيـــكلي  
 شئـون التعليم والطالب     

 

 

 ول للفصل الدراسي ال   الثانية التحريرية للفرقة  متحانات  ال بيان جلان  
 ) بنني(   -  م 2022/ 2021للعام اجلامعي    

 شكل اللجنة النوع ايل من املكــــــــــان  اللجنة
 x  5  6 بنيـــن  2030 2001 غرب الكلية اجتاه  -101قاعة  UG 1جلنـــــة 
 x  15  2 بنيـــن  2060 2031 الطرقة أمام رعاية الشباب بالكلية 2جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2090 2061 101اجتاه غرب جبوار قاعة  UG 3جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2120 2091 اجتاه غرب / امام قاعة املصارعة UG 4جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2150 2121 اجتاه غرب/ امام قاعة املصارعة  UG 5جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2180 2151 اجتاه شرق / امام قاعة املالكمة UG 6جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2210 2181 اجتاه شرق /امام قاعة املالكمة UG 7جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2240 2211 اجتاه شرق / امام السانسري  UG 8جلنـــــة
 x  5  6 بنيـــن  2270 2241 جبوار الدراسات   –  118اجتاه شرق  قاعة    UG 9جلنـــــة
 x  15  2 بنيـــن  2300 2271 الطرقة أمام مكتب وكيل شئون الطالب  10جلنـــــة
 x  15  2 بنيـــن  2330 2301 بالطرقة أمام احلاسب اآليل –الطابق األول شرق  11جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2360 2331 أمام األسانسري  -الطابق األول غرب  12جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2390 2361 أمام األسانسري  -الطابق األول اجتاه الغرب 13جلنـــــة
 x  15  2 بنيـــن  2420 2391 أمام املكتبـــــة الطرقة    –الطابق األول غرب   14جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2450 2421 اجتاه الشرق أمام األسانسري  -الثانى  الطابق   15جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2480 2451 البلوك األول   –  311(  1الدور الثاني مدرج )   16جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2510 2481 البلوك األوسط   –311(  1الدور الثاني مدرج )   17جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2540 2511 البلوك األخري   -311(  1الدور الثاني مدرج )   18جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2570 2541 ( 311) 1الدور الثاني طرقة امام مدرج  19جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2600 2571 ( 312) 2الدور الثاني طرقة امام مدرج  20جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2630 2601 البلوك األول   –  312(  2الدور الثاني   مدرج ) 21جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  2657 2631 البلوك األوسط  – 312( 2الدور الثاني   مدرج ) 22جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  ختلفـــــات البلوك األخري   -312(  2الدور الثاني   مدرج ) 23جلنـــــة
 x  10  3 بنيـــن  ختلفـــــات الدور الثانى امام السانسري اجتاه الشرق 24جلنـــــة
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 الشيخ جامعة كفر       
 ة ـــالرياضية ــة التربيـــكلي  
 شئـون التعليم والطالب   

 

 

 للفصل الدراسي األول   الثانية التحريرية للفرقة  متحانات  ال بيان جلان  
 ( ) بنات   -  م 2022/ 2021للعام اجلامعي    

 شكل اللجنة النوع ايل من املكــــــــــان  اللجنة
 x  15  2 بنــــات  2687 2658 الطرقة اجلانبية  -الدور الثالث  26جلنـــــة
 x  10  3 بنــــات  2717 2688 امام السانسري اجتاه الشرق -الطابق الثالث  27جلنـــــة
 x  10  3 بنــــات  2747 2718 الدور الثالث امام قاعة السيمنار  28جلنـــــة
 x  10  3 بنــــات  2777 2748 (411) 3طرقة امام مدرج  -الدور الثالث  29جلنـــــة
 x  10  3 بنــــات  2807 2778 البلوك األول   -(  411)  3الدور الثالث مدرج   30جلنـــــة
 x  10  3 بنــــات  2837 2808 البلوك األوسط   -(  411)  3الدور الثالث مدرج   31جلنـــــة
 x  10  3 بنــــات  2867 2838 البلوك األخري   -(  411)  3الدور الثالث مدرج   32جلنـــــة
 x  10  3 بنــــات  2897 2868 الدور الثالث امام السانسري اجتاه الغرب  33جلنـــــة
 x  15  2 بنــــات  2927 2898 الطرقة اجتاه الغرب   - الطابق الثالث 34جلنـــــة
 x  10  3 بنــــات  4592 4563 قاعة تدريس  -اجتاه الغرب الطابق الثالث  35جلنـــــة
 x  15  2 بنــــات  4622 4593 على السلم   -( /غرب 504الطابق الرابع قاعة ) 36جلنـــــة
 x  7  4 بنــــات  4627 4623 غرب  -الطابق الرابع طرقة أمام السلم  37جلنـــــة
 x  5  6 بنــــات  3047 3018 ( / اجتاه الغرب501الدور الرابع قاعة ) 38جلنـــــة
 x  10  3 بنــــات  3077 3048 الدور الرابع امام السانسري / اجتاه الغرب  39جلنـــــة
 x  10  3 بنــــات  3107 3078 الدور الرابع امام السانسري / اجتاه الشرق 40جلنـــــة
 x  15  2 بنــــات  3110 3108 / اجتاه الشرق 516الدور الرابع قاعة  41جلنـــــة
 x  10  3 بنــــات  ختلفـــــات 517امام قاعة  -الدور الرابع الطرقة  42جلنـــــة

 x  15  2 بنات اتـــــ ختلف الدور الرابع  43ة ــــ جلن
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