
123456789101112131415املجموعة- األسبوع السبت
علم تدريبعلم نفسفسيولوجياعالقات عامةفردي
علم نفسعلم تدريبعالقات عامةفسيولوجيازوجي
علم تدريبفسيولوجياعالقات عامةعلم نفسفردي
علم نفسعالقات عامةفسيولوجياعلم تدريبزوجي
نظري تمريناتنظري قوىنظري مصارعةعلم تدريبعلم نفسفسيولوجياعالقات عامةنظري تمريناتنظري قوىفردي
نظري قوىنظري تمريناتنظري هوكيعلم نفسعلم تدريبعالقات عامةفسيولوجيانظري قوىنظري تمريناتزوجي
نظري مصارعةنظري هوكينظري مائيةنظري قدمنظري قدمنظري هوكينظري تمريناتنظري قوىنظري هوكيفردي
نظري هوكينظري مصارعةنظري قدمنظري مائيةنظري مائيةنظري مصارعةنظري قوىنظري تمريناتنظري مصارعةزوجي
فردي
زوجي

123456789101112131415املجموعة- األسبوع االثنين
فسيولوجياعالقات عامةعلم تدريبعلم نفسنظري هوكيفردي
عالقات عامةفسيولوجياعلم نفسعلم تدريبنظري مصارعةزوجي
علم تدريبفسيولوجياعالقات عامةعلم نفسفردي
علم نفسعالقات عامةفسيولوجياعلم تدريبزوجي
علم تدريبفسيولوجيانظري مصارعةنظري تمريناتنظري قوىعلم نفسنظري قوىعالقات عامةفردي
علم نفسعالقات عامةنظري هوكينظري قوىنظري تمريناتعلم تدريبنظري تمريناتفسيولوجيازوجي
نظري مصارعةنظري هوكينظري تمريناتنظري قوىنظري مائيةنظري قدمنظري مصارعةنظري هوكينظري مائيةنظري قدمنظري مصارعةنظري هوكينظري مائيةنظري قدمفردي
نظري هوكينظري مصارعةنظري قوىنظري تمريناتنظري قدمنظري مائيةنظري هوكينظري مصارعةنظري قدمنظري مائيةنظري هوكينظري مصارعةنظري قدمنظري مائيةزوجي
فردي
زوجي

123456789101112131415املجموعة- األسبوع األربعاء
عالقات عامة نظري تمريناتنظري قوىعلم تدريبعلم نفسفردي
فسيولوجيانظري قوىنظري تمريناتعلم نفسعلم تدريبزوجي
نظري هوكيعلم نفسنظري تمريناتنظري قوىفردي
نظري مصارعةعلم تدريبنظري قوىنظري تمريناتزوجي
نظري مائيةنظري قدمفسيولوجيانظري مائيةنظري قدمعالقات عامةنظري هوكيفردي
نظري قدمنظري مائيةعالقات عامةنظري قدمنظري مائيةفسيولوجيانظري مصارعةزوجي
نظري مائيةنظري قدمفردي
نظري قدمنظري مائيةزوجي
فردي
زوجي

ات العملية ونظري العملي بالمالعب الخاصة بكل رياضه أماكن تدريس المحاض 
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ي 
ات الفرقة الثانية  الفصل الدراسي الثان  2021 / 2020العام الجامعي - جدول محاض 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبيعتمد ،، عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عصام الدين صادق فرحات/ د.أطارق محمد صالح الدين/ د .أعمرو سليمان محمد/ د.أ
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