
 جامعة تكريت              

  كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

            
 

 لمدراستين الصباحية والمسائيةو  (الصف االول الدور االول)  (9191-9109نات النيائية االلكترونية  لمعام الدراسي  )جدول االمتحا                              

 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

  

نات االمتحا 

 الصف االلكتروني لالمتحان رمز المادة الدراسية اليوم والتاريخ
 2jah2mv حقوق االنسان 5/7/9191االحد 
 --------- 6/7/9191االثنين

  كرة القدم 7/7/9191الثالثاء
 مالحظات للطلبة الممتحنين

 (Google classroom)االمتحانات ستكون عمى المنصة االلكترونية  -0 --------- 8/7/9191االربعاء
 Google   meet )ويجب عمى الطالب تنزيل برنامج ) 

عمى جميع الطمبة ولمدراستين الصباحية والمسائية الدخول الى الصف  -9
االلكتروني االمتحاني المبين رمزه اعاله بااليميل الرسمي مع وضع صورة 

رسمية بخمفية بيضاء، و تجنب الدخول اكثر من مرة وبأكثر من ايميل واحد 
 الى االمتحان االلكتروني .

 1اً صباح( 9يكون وقت االمتحان الساعة )  -3
 ( دقائق.01)دخول لمصف االلكتروني قبل ال -4
عند الدخول الى االمتحان يجب ممئ المعمومات الخاصة بالطالب ) االسم ،  -5

نوع الدراسة ، الصف ، الشعبة ......الخ(  مع ابراز اليوية الجامعية او أي 
 مستمسك رسمي في حالة فقدان اليوية الجامعية اذا طمب منو ذلك.

 1مي اثناء فترة اداء االمتحانارتداء الزي الرس -6
 1االلتزام بالتعميمات االمتحانية الموجودة داخل الصف االلكتروني -7
االلتزام بوقت الخروج من االمتحان ويعتبر الطالب راسبًا في الدرس الذي  -8

 أمتحن فيو اذا تأخر عن وقت رفع االجابة .
 

 كرة السمة 9/7/9191الخميس 
 السباحة 00/7/9191السبت 
 --------- 02/7/9191االحد 
 الكشافة 03/7/9191االثنين
 --------- 7/9191/ 04الثالثاء

 --------- 05/7/9191االربعاء 
 --------- 06/7/9191الخميس 

 --------- 08/7/9191السبت



 جامعة تكريت              

  كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

            
 

 لمدراستين الصباحية والمسائية  / (  الثالثالصف  الدور االول)  (9191-9109النيائية االلكترونية  لمعام الدراسي  )جدول االمتحانات 

 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

 
 

                                

 رمز الصف االلكتروني لالمتحان المادة الدراسية اليوم والتاريخ
 4sjhluc الفسمجة 5/7/9191االحد 

 المبارزة/ الكرة الطائرة 6/7/9191االثنين

  كرة اليد 7/7/9191الثالثاء
 مالحظات للطلبة الممتحنين

 (Google classroom)االمتحانااات سااتكون عمااى المنصااة االلكترونيااة  -0 البحث العممي 8/7/9191االربعاء
  Google   meet )ويجب عمى الطالب تنزيل برنامج ) 

عمى جميع الطمبة ولمدراستين الصباحية والمسائية الدخول الى الصف  -9
االلكتروني االمتحاني المبين رمزه اعاله بااليميل الرسمي مع وضع صورة 

رسمية بخمفية بيضاء، و تجنب الدخول اكثر من مرة وبأكثر من ايميل واحد 
 الى االمتحان االلكتروني .

 1اً صباح( 9يكون وقت االمتحان الساعة )  -3
 ( دقائق.01)دخول لمصف االلكتروني قبل ال -4
عند الدخول الى االمتحان يجب ممئ المعمومات الخاصة بالطالب ) االسم ،  -5

نوع الدراسة ، الصف ، الشعبة ......الخ(  مع ابراز اليوية الجامعية او أي 
 مستمسك رسمي في حالة فقدان اليوية الجامعية اذا طمب منو ذلك.

 1مي اثناء فترة اداء االمتحانارتداء الزي الرس -6
 1االلتزام بالتعميمات االمتحانية الموجودة داخل الصف االلكتروني -7
االلتزام بوقت الخروج من االمتحان ويعتبر الطالب راسبًا في الدرس الذي  -8

 أمتحن فيو اذا تأخر عن وقت رفع االجابة .
 

 ألعاب المضرب 9/7/9191الخميس 
 الحركيالتعمم  00/7/9191السبت 
 المياقة البدنية )طالب(/ الجمناستك االيقاعي)طالبات( 02/7/9191االحد 
 طرائق التدريس 03/7/9191االثنين
 كرة القدم )طالب(/ كرة القدم صاالت )طالبات( 7/9191/ 04الثالثاء

 المغة االنكميزية 05/7/9191االربعاء 
 )اجيزة طالب( / )طالبات( جمناستك 06/7/9191الخميس 

 االصابات البدنية وتاىيميا 08/7/9191السبت



 جامعة تكريت              

  كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

            
 

 لمدراستين الصباحية والمسائية  (  الدور االول) الصف الثاني( / 9191-9109نات النيائية االلكترونية  لمعام الدراسي  )االمتحا جدول                              

 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رمز الصف االلكتروني لالمتحان المادة الدراسية اليوم والتاريخ
 uzddj2t البايوميكانيك 5/7/9191االحد 
 كرة السمة 6/7/9191االثنين

  جمناستك )اجيزة طالب( / )طالبات( 7/7/9191الثالثاء
 مالحظات للطلبة الممتحنين

ويجب عمى  (Google classroom)االمتحانات ستكون عمى المنصة االلكترونية -0 عمم التدريب الرياضي 8/7/9191االربعاء
  Google   meet )الطالب تنزيل برنامج ) 

 
عمى جميع الطمبة ولمدراساتين الصاباحية والمساائية الادخول الاى الصاف االلكتروناي  -9

االمتحاااني المبااين رماازه اعاااله بااليمياال الرساامي مااع وضااع صااورة رساامية بخمفيااة 
بيضااااء، و تجناااب الااادخول اكثااار مااان مااارة وباااأكثر مااان ايميااال واحاااد الاااى االمتحاااان 

 االلكتروني .
 1صباحاً ( 00يكون وقت االمتحان الساعة ) -3
 ( دقائق.01الدخول لمصف االلكتروني قبل )-4
عنااد الاادخول الااى االمتحااان يجااب مماائ المعمومااات الخاصااة بالطالااب ) االساام ، نااوع -5

الدراسة ، الصف ، الشعبة ......الخ(  مع ابراز اليوية الجامعية او أي مستمسك رسامي 
 في حالة فقدان اليوية الجامعية اذا طمب منو ذلك.

 1لزي الرسمي اثناء فترة اداء االمتحانارتداء ا -6
 1االلتزام بالتعميمات االمتحانية الموجودة داخل الصف االلكتروني -7
االلتزام بوقت الخروج من االمتحان ويعتبر الطالب راسبًا في الدرس الذي أمتحن فيو  -8

 اذا تأخر عن وقت رفع االجابة .

 الكرة الطائرة 9/7/9191الخميس 
 االحصاء 00/7/9191السبت 
 كرة اليد 02/7/9191االحد 
 الحاسوب 03/7/9191االثنين
 االختبارات 7/9191/ 04الثالثاء

 العاب القوى 05/7/9191االربعاء 
 المغة االنكميزية 06/7/9191الخميس 

 طرائق التدريس 08/7/9191السبت



 جامعة تكريت              

  كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

            
 

 لمدراستين الصباحية والمسائية  /  الرابع(الصف  الدور االول)  (9191-9109نات النيائية االلكترونية  لمعام الدراسي  )جدول االمتحا                             
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

                                   

 رمز الصف االلكتروني لالمتحان المواد الدراسية اليوم والتاريخ
 2q6tqxk    عمم التدريب الرياضي 5/7/9191االحد 

 كرة اليد 6/7/9191االثنين

  عمم النفس الرياضي 7/7/9191الثالثاء
 مالحظات للطلبة الممتحنين

ويجاب   (Google classroom)االمتحاناات ساتكون عماى المنصاة االلكترونياة -0 الكرة الطائرة 8/7/9191االربعاء
  Google   meet )عمى الطالب تنزيل برنامج ) 

عمى جميع الطمبة ولمدراستين الصباحية والمسائية الادخول الاى الصاف االلكتروناي -9
االمتحاني المبين رمزه اعاله بااليميل الرسمي مع وضع صورة رسامية بخمفياة بيضااء، 

 و تجنب الدخول اكثر من مرة وبأكثر من ايميل واحد الى االمتحان االلكتروني .
 1صباحاً ( 00يكون وقت االمتحان الساعة ) -3
 ( دقائق.01)دخول لمصف االلكتروني قبل ال -4
عند الدخول الى االمتحان يجب ممئ المعموماات الخاصاة بالطالاب ) االسام ، ناوع  -5

الدراسااااة ، الصااااف ، الشااااعبة ......الااااخ(  مااااع ابااااراز اليويااااة الجامعيااااة او أي 
 مستمسك رسمي في حالة فقدان اليوية الجامعية اذا طمب منو ذلك.

 ارتداء الزي الرسمي اثناء فترة اداء االمتحان؟  -6
 1االلتزام بالتعميمات االمتحانية الموجودة داخل الصف االلكتروني -7
االلتزام بوقت الخروج من االمتحان ويعتبر الطالب راسبًا في الدرس الذي أمتحن  -8

 فيو اذا تأخر عن وقت رفع االجابة

 المغة االنكميزية 9/7/9191الخميس 
 

 االدارة والتنظيم 00/7/9191 السبت
 كرة السمة 02/7/9191االحد 
 العاب القوى 03/7/9191االثنين
 طرائق التدريس 7/9191/ 04الثالثاء
 كرة القدم )طالب(/ كرة القدم صاالت)طالبات( 05/7/9191 االربعاء

 رياضة المعاقين 06/7/9191الخميس 

 -------------- 08/7/9191السبت


