
 

 

 

 

 م0202/0202راسى األول للعام الجامعى جدول الفصل الد

 الثانيـــــــــــةالفرقــــــــــة 
 

 

 وكيل الكليــــــــــــة

 لشئون التعليم والطالب
 عميد الكليــــــــــة

  
 )أ.د/ أسامه صالح فؤاد ( ( أحمد المغاورى مروان)أ.د/ 

 

 

  شعبة اليوم

 40-42 39-37 36-34 33-32 32-01 07-01 04-00 02-29 21-26 21-23 20-22 9-7 6-4 3-2 المحاضرة 

حد
أل
ا

 

 األولى
 العروض الرياضية الجمباز الفني مسابقات الميدان رياضات المضرب كرة اليد كرة السلة

 مبارزة قوس وسهم
 العروض الرياضية الجمباز الفني دانمسابقات المي رياضات المضرب كرة اليد كرة السلة

 تدريسطرق  مصارعة الثانية

 الثالثة
 العروض الرياضية الجمباز الفني مسابقات الميدان رياضات المضرب كرة اليد

 مبارزة قوس وسهم
 العروض الرياضية الجمباز الفني مسابقات الميدان رياضات المضرب كرة اليد كرة السلة

 قوس وسهم

 مصارعة تدريسطرق  مصارعة الرابعة

 الخامسة
 العروض الرياضية الجمباز الفني مسابقات الميدان رياضات المضرب

 مبارزة قوس وسهم
 العروض الرياضية الجمباز الفني مسابقات الميدان رياضات المضرب كرة اليد كرة السلة

 مبارزة قوس وسهم

 تدريسطرق  مصارعة تدريسطرق  مصارعة السادسة

 السابعة
 العروض الرياضية الجمباز الفني مسابقات الميدان

 مبارزة قوس وسهم
 العروض الرياضية الجمباز الفني مسابقات الميدان رياضات المضرب كرة اليد كرة السلة

 مبارزة قوس وسهم
 كرة السلة

 تدريسطرق  مصارعة تدريسطرق  مصارعة الثامنة

ء
الثا

الث
 

 األولى
 العروض الرياضية الجمباز الفني

 مبارزة قوس وسهم
 العروض الرياضية الجمباز الفني مسابقات الميدان رياضات المضرب كرة اليد كرة السلة

 مبارزة قوس وسهم
 كرة اليد كرة السلة

 تدريسطرق  مصارعة تدريسطرق  مصارعة الثانية

 الثالثة
 العروض الرياضية

 مبارزة قوس وسهم
 العروض الرياضية الجمباز الفني مسابقات الميدان رياضات المضرب كرة اليد كرة السلة

 مبارزة قوس وسهم
 رياضات المضرب كرة اليد كرة السلة

 تدريسطرق  مصارعة تدريسطرق  مصارعة الرابعة

 مبارزة قوس وسهم الخامسة
 العروض الرياضية الجمباز الفني مسابقات الميدان رياضات المضرب كرة اليد كرة السلة

 مبارزة قوس وسهم
 مسابقات الميدان رياضات المضرب كرة اليد كرة السلة

 تدريسطرق  مصارعة تدريسطرق  مصارعة السادسة

 مبارزة السابعة
 ياضيةالعروض الر الجمباز الفني مسابقات الميدان رياضات المضرب كرة اليد كرة السلة

 مبارزة قوس وسهم
 الجمباز الفني مسابقات الميدان رياضات المضرب كرة اليد كرة السلة

 تدريسطرق  مصارعة تدريسطرق  الثامنة

ء
ألربعا

ا
 

 األولى
 األسس العلمية لإلدارة علم النفس الرياضي مبادئ فسيولوجيا الرياضة

 الثانية

 الثالثة
 طرق تدريس ألسس العلمية لإلدارةا علم النفس الرياضي

 الرابعة

 الخامسة
 مبادئ فسيولوجيا الرياضة طرق تدريس األسس العلمية لإلدارة

 السادسة

 السابعة
 علم النفس الرياضي مبادئ فسيولوجيا الرياضة طرق تدريس

 الثامنة

س
خمي

ال
 

 الرياضات المائية األولى

 ) حمام السباحة بمشتهور (
 

 

 

 الثانية

 الثالثة

 

 الرياضات المائية

 الرابعة ) حمام السباحة بمشتهور (

 الخامسة

 

 الرياضات المائية

 السادسة ) حمام السباحة بمشتهور (

 السابعة
 

 الرياضات المائية

 الثامنة ) حمام السباحة بمشتهور (

 


