
 

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

                                                                               

 شعبة د

 االيام الوقت شعبة أ شعبة ب شعبة ج

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

عبد السميع ىد. هد 00:10 طرائق التدريس   السبت 

 الكتروني

 

صبحي          كد. ناز 00:11 اللغة االنكليزية   

عبد السالم +أ.م سجى شكر          ىد. ند 30:12 كرة اليد   

          

1تأهيل رياضي/ق د.سعاد عبد حر رد. سح ساحة وميدان د.اسراء+رسل  6تعلم حركي /ق  30:8 طرائق تدريس د. اقبال+د.هدى   االحد 

+ د.نعيمةد.هدى ساحة وميدان  د.اسراء+رسل طرائق تدريس د. اقبال+د.هدى كرة طائرة  1تأهيل رياضي/ق د.سعاد عبد   30:10  

حر رد. سح 6تعلم حركي/ ق  1تأهيل رياضي/ق د.سعاد عبد  30:12 كرة طائرة د.هدى+د.نعيمة طرائق تدريس د. اقبال+د.هدى   

          

+ زهراءرد. سح ساحة وميدان د.اسراء+رسل 5بحث علمي/ق د. منى طالب كرة السلة  30:8 ج. ايقاعي شهد+ دعاء   االثنين 

+ زهراءرد.سح 6تعلم حركي/ ق  د. اسيل جليل كرة السلة  30:10 ساحة وميدان د.اسراء+رسل العاب مضرب د.وردة+بدراء   

+ بدراءةد. ورد لعاب مضربا  5بحث علمي/ق د. منى طالب  اسيل جليلد.  ج. ايقاعي شهد+ دعاء  6تعلم حركي/ ق    30:12  

          

+سجى ىد. ند   2احصاء رياضي/ م. م ريم طالل كرة اليد  + بتول ىد. هد  + صفيةةد. ورد ج. أجهزة  لعاب مضربا   30:8  الثالثاء 

+سجى ىد. ند طرائق تدريس د. اقبال+ د.هدى حسيب دد. سها كرة اليد  1تأهيل رياضي/ق  السلةكرة  د.سحر +د.ندى   30:10  

+ بتول ىد. هد + صفيةةد. ورد ج. أجهزة  لعاب مضربا  +د.ندىرد. سح  +سجى ىد. ند كرة السلة  30:12 كرة اليد   

          

        30:8  االربعاء 

        30:10  

        30:12  

          

+ بتول ىد. هد ج. ايقاعي شهد+ رغده +سجى ىد. ند ج. أجهزة  7احصاء رياضي/ م. م ريم طالل كرة اليد   30:8  الخميس 

محمد دد. نها حضوري 2بحث علمي/ق   + بتول ىد. هد  7إحصاء رياضي/ م. م ريم طالل كرة طائرة د.هدى+ د.نعيمة  30:10 ج. أجهزة   

7احصاء رياضي/  م. م ريم طالل محمد دد. نها كرة الطائرة د.هدى+د.نعيمة ج. ايقاعي شهد+ رغده  30:12    5بحث علمي/ق   


