
123456789101112131415املجموعة- األسبوع االحد
(4ق)علم حركة(3ق)تشريح(2ق)مدخل ترويح(1ق)طرق تدريس فردي
(3ق)تشريح(4ق)علم حركة(1ق)طرق تدريس (2ق)مدخل ترويح زوجي
(4ق)علم حركة(2ق)مدخل ترويح(1ق)طرق تدريس(3ق)تشريحفردي
(3ق)تشريح(1ق)طرق تدريس(2ق)مدخل ترويح(4ق)علم حركةزوجي
نظري طائرةنظري إيقاع(2ق)مدخل ترويح(1ق)طرق تدريس(4ق)علم حركة (3ق)تشريحنظري جمبازفردي
نظري يدنظري جمباز(1ق)طرق تدريس(2ق)مدخل ترويح(3ق)تشرح(4ق)علم حركةنظري إيقاعزوجي
نظري سالحنظري كارتيةنظري يدحقوق انسانحقوق انسانحقوق انساننظري طائرةنظري يدنظري طائرةنظري إيقاعنظري جمباز(2ق)انجليزي (2ق)انجليزي (1ق)انجليزي (1ق)انجليزي فردي
نظري كارتيةنظري سالحنظري طائرة(1ق)انجليزي (1ق)انجليزي (1ق)انجليزي نظري يدنظري طائرةنظري يدنظري جمبازنظري إيقاعحقوق انسانحقوق انسانحقوق انسانحقوق انسانزوجي
نظري تشريحنظري تشريحنظري تشريحنظري تشريحنظري تشريحفردي
نظري تشريحنظري تشريحنظري تشريحنظري تشريحزوجي

123456789101112131415املجموعة- األسبوع الثالثاء
(2ق)مدخل ترويح(1ق)طرق تدريسنظري طائرةفردي
(1ق)طرق تدريس(2ق)مدخل ترويحنظري يدزوجي
(2ق)مدخل ترويح(1ق)طرق تدريس(4ق)علوم حركة(3ق)تشريحنظري طائرةفردي
(1ق)طرق تدريس(2ق)مدخل ترويح(3ق)تشريح(4ق)علوم حركةنظري يدزوجي
نظري إيقاعنظري جمباز(4ق)علم حركة(3ق)تشريح(2ق)مدخل ترويح(1ق)طرق تدريسنظري كارتيةفردي
نظري جمبازنظري إيقاع(3ق)تشريح(4ق)علوم حركة(1ق)طرق تدريس(2ق)مدخل ترويحنظري سالحزوجي
حقوق انسانحقوق انسانحقوق انساننظري كارتيةنظري إيقاعنظري جمباز(2ق)انجليزي (2ق)انجليزي (2ق)انجليزي (1ق)انجليزي (1ق)انجليزي نظري يدنظري طائرةنظري سالحنظري كارتيةفردي
(1ق)انجليزي (1ق)انجليزي (1ق)انجليزي نظري سالحنظري جمبازنظري إيقاعحقوق انسانحقوق انسانحقوق انسانحقوق انسانحقوق انساننظري طائرةنظري يدنظري كارتيةنظري سالحزوجي
نظري تشريحنظري تشريحنظري تشريحفردي
نظري تشريحنظري تشريحنظري تشريحزوجي

123456789101112131415املجموعة- األسبوع الخميس
(1ق)طرق تدريس(3ق)تشريحنظري ايقاعنظري جمبازفردي
(2ق)مدخل ترويح(4ق)علم حركةنظري جمبازنظري ايقاعزوجي
نظري جمباز(4ق)علم حركة (3ق)تشريحفردي
نظري ايقاع(3ق)تشريح(4ق)علم حركةزوجي
(4ق)علم حركة(3ق)تشريح(2ق)مدخل ترويحنظري يدنظري طائرةنظري ايقاعنظري جمباز(1ق)طرق تدريسفردي
(3ق)تشريح(4ق)علم حركة(1ق)طرق تدريسنظري طائرةنظري يدنظري جمبازنظري ايقاع(2ق)مدخل ترويحزوجي
نظري يدنظري ايقاعنظري كارتيةنظري طائرةنظري سالحنظري سالحنظري كارتيةنظري كارتيةنظري جمبازنظري سالحنظري كارتيةنظري سالحنظري كارتيةنظري يدنظري طائرةفردي
نظري طائرةنظري جمبازنظري سالحنظري يدنظري كارتيةنظري كارتيةنظري سالحنظري سالحنظري ايقاعنظري كارتيةنظري سالحنظري كارتيةنظري سالحنظري طائرةنظري يدزوجي
فردي
زوجي
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