
 

2022-2021جدول المحاضرات اليومية للمرحلة األولى لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات للعام الدراسي   

 

شعبة د8  االيام الوقت شعبة أ شعبة ب شعبة ج 

 اسم المادة اسم التدريسي اسم المادة اسم التدريسي اسم المادة اسم التدريسي اسم المادة  اسم التدريسي

ا+د. صببد. مواه      
 صفية+سهير

ا+د. صببد. مواه سباحة  
 صفية+سهير

30:8 سباحة  السبت 

ا+د. صببد. مواه    
 صفية+سهير

30:10     سباحة  

ا+د. صببد. مواه  
 صفية+سهير

30:12       سباحة   

          

خلف مد. ابتسا 2تشريح / ق  ء+د. لميا ىد. من  +هند وليد بد. زين لياقة بدنية  خلف مد. ابتسا ساحة وميدان  2ق/تشريح   30:8  االحد 

ء+د. لميا ىد. من ياقة بدنيةل  خلف مد. ابتسا  2تشريح /ق  خلف مد. ابتسا  2/ق تشريح  +هند وليد بد. زين  ساحة  
 وميدان

30:10  

علي بد. زين 9تاريخ  /ق  +هند وليد بد. زين  +شهد ىد. من كرة سلة د. نديمة+ غفران ساحة وميدان  ياقة بدنيةل   30:12  

          
+هند وليد بد. زين + فاطمة اليز د. ج. اجهزة د. زينة +د. بيداء تربية كشفية د. نبال + رماح ساحة وميدان  30:8 كرة قدم   االثنين 

+ فاطمة اد. ليز +هند وليد بد. زين كرة قدم  +شهد ىد. من ساحة وميدان  30:10 تربية كشفية د. نبال + رماح لياقة بدنية   

+ فاطمة اد. ليز تربية كشفية د. نبال + رماح +هند وليد بد. زين كرة قدم  اجهزةج.  د. زينة +د. بيداء ساحة وميدان   30:12  

          

+هند وليد بد. زين + فاطمة اد. ليز كرة سلة د. نديمة+ غفران ساحة وميدان  علي بد. زين كرة قدم  9تاريخ / ق   30:8  الثالثاء 

علي بد. زين ج. اجهزة د. زينة +د. بيداء كرة سلة د. نديمة+ غفران 9تاريخ  ق/  +هند وليد بد. زين  ساحة  
 وميدان

30:10  

زينة +د. بيداءد.  علي بد. زين ج. اجهزة  9تاريخ /ق  30:12 كرة سلة د. نديمة+ غفران تربية كشفية د. نبال + رماح   

          
15:11-0:10 حاسوب م. م شهد سهيل  األربعاء 

45:12-3:11 لغة عربية م. م زهراء رخيت الكتروني  

حقوق  م. م فاطمة نجم
 وديمقراطية

00:1-15:2  

اللطيف سبتي احمد عبد 30:4-00:3 لغة انكليزية   

          

 الخميس         
OF          


