
 

 جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة الرتبيــــة الرياضيـــــة

 

  
 

 الدراسى :تعليمات الجدول 
 تخدم.هذه الجداول الدراسيت للتعليم املباشز و جطبق كما هى فى الاسابيع املغايزة بنظام التدريس اون الين طبقا لنظام التعليم الهجين املس .1

 يزاعى التزام السادة الاساجذة جدويز الشعب باملحاضزاث طبقا ملا جاء بالجدول الدراس ى .2
 
 
 
 

 طئون طالب

 
 أ / اميان اخلنرى

 وكيل الكلية لظئون التعليه والطالب     

 

 أمحد حمنود عبداحلكيه أ.د/

 عنيد الكلية

 

 ه عزبــــأ.د / أمحد ابراهي

 املظرف على الكلية

 2021 – 2020 اجلامعى للعاو االول الدراسى للفصل الدراسي اجلدول

 (االسبوع االول والثالث بمقر الكلية - )بنات الثالثةالفرقة 

 الرابعة الجالجة الجاىية االوىل احملاضرات  

 املدرج

 3.15:1.45 1.45:  12.15 12.15:  10.45 10.45:  9.15 الظعب االياو

 الشبت

  (1مبادىء امليكاىيكا احليوية ) مكدمة فى البخح العلنى تكيولوجيا التعليه والتعله 1:6

 مبيى الكلية )ب(

 

  1302 2301 1301 كود

  مكدمة فى البخح العلنى تكيولوجيا التعليه والتعله (1مبادىء امليكاىيكا احليوية ) 7:12

  2301 1301 1302 كود

  تكيولوجيا التعليه والتعله (1مبادىء امليكاىيكا احليوية ) العلنىمكدمة فى البخح  13:20

  1301 1302 2301 كود

 االحد

  صخة الكواو حاسب اىل الصخة اليفشية للرياضيني 1:6

 مبيى الكلية )ب(

 

  3301 8301 2302 كود

  حاسب اىل الصخة اليفشية للرياضيني صخة الكواو 7:12

  8301 2302 3301 كود

  الصخة اليفشية للرياضيني صخة الكواو حاسب اىل 13:20

  2302 3301 8301 كود

 االثيني

 محاو سباحة مركز الظباب  (1اختيارى اول الفرقة الجالجة ) 1:20

 301 كود مالعب الكلية )ب(

 مدارض (1تدريب ميداىى خارجى )تربية عنلية( ) 1:20 الجالثاء



 

 جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة الرتبيــــة الرياضيـــــة

 

  
 

 الدراسى :تعليمات الجدول 
 تخدم.هذه الجداول الدراسيت للتعليم املباشز و جطبق كما هى فى الاسابيع املغايزة بنظام التدريس اون الين طبقا لنظام التعليم الهجين املس .1

 يزاعى التزام السادة الاساجذة جدويز الشعب باملحاضزاث طبقا ملا جاء بالجدول الدراس ى .2
 
 
 
 

 طئون طالب

 
 أ / اميان اخلنرى

 وكيل الكلية لظئون التعليه والطالب     

 

 أمحد حمنود عبداحلكيه أ.د/

 عنيد الكلية

 

 ه عزبــــأ.د / أمحد ابراهي

 املظرف على الكلية

 2021 – 2020 اجلامعى للعاو االول الدراسى للفصل الدراسي اجلدول

 الرابعة الجالجة الجاىية االوىل احملاضرات  

 املدرج

 3.15:1.45 1.45:  12.15 12.15:  10.45 10.45:  9.15 الظعب االياو

 1303 كود

 االربعاء

 محاو سباحة مركز الظباب (1اختيارى ثاىى الفرقة الجالجة ) (1اختيارى اول الفرقة الجالجة ) 1:20

 مالعب الكلية )ب(

 302 301 كود

 راحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اخلنيص
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 كليــــة الرتبيــــة الرياضيـــــة

 

  
 

 الدراسى :تعليمات الجدول 
 تخدم.هذه الجداول الدراسيت للتعليم املباشز و جطبق كما هى فى الاسابيع املغايزة بنظام التدريس اون الين طبقا لنظام التعليم الهجين املس .1

 يزاعى التزام السادة الاساجذة جدويز الشعب باملحاضزاث طبقا ملا جاء بالجدول الدراس ى .2
 
 
 
 

 طئون طالب

 
 أ / اميان اخلنرى

 وكيل الكلية لظئون التعليه والطالب     

 

 أمحد حمنود عبداحلكيه أ.د/

 عنيد الكلية

 

 ه عزبــــأ.د / أمحد ابراهي

 املظرف على الكلية

 2021 – 2020 اجلامعى للعاو االول الدراسى للفصل الدراسي اجلدول

 (االسبوع االول والثالث بمقر الكلية - )بنين الثالثةالفرقة 

 الرابعة الجالجة الجاىية االوىل احملاضرات  

 املدرج

 3.15:1.45 1.45:  12.15 12.15:  10.45 10.45:  9.15 الظعب االياو

 الشبت

  صخة الكواو حاسب اىل الصخة اليفشية للرياضيني 1:6

 مبيى الكلية )أ (

 6،  5، 4مدرج 

  3301 8301 2302 كود

  حاسب اىل الصخة اليفشية للرياضيني صخة الكواو 7:12

  8301 2302 3301 كود

  الصخة اليفشية للرياضيني صخة الكواو حاسب اىل 13:20

  2302 3301 8301 كود

 االحد
 مركز الظبابمحاو سباحة   (1اختيارى اول الفرقة الجالجة ) 1:20

  301 كود مالعب الكلية )أ(

 االثيني

  (1مبادىء امليكاىيكا احليوية ) مكدمة فى البخح العلنى تكيولوجيا التعليه والتعله 1:6

 مبيى الكلية ) أ (

 3،  2، 1مدرج 

  1302 2301 1301 كود

  مكدمة فى البخح العلنى تكيولوجيا التعليه والتعله (1مبادىء امليكاىيكا احليوية ) 7:12

  2301 1301 1302 كود

  تكيولوجيا التعليه والتعله (1مبادىء امليكاىيكا احليوية ) مكدمة فى البخح العلنى 13:20

  1301 1302 2301 كود

 الجالثاء

 مركز الظبابمحاو سباحة   (1اختيارى ثاىى الفرقة الجالجة ) (1اختيارى اول الفرقة الجالجة ) 1:20

  302 301 كود مالعب الكلية )أ(

 مدارض (1تدريب ميداىى خارجى )تربية عنلية( ) 1:20 االربعاء
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 الدراسى :تعليمات الجدول 
 تخدم.هذه الجداول الدراسيت للتعليم املباشز و جطبق كما هى فى الاسابيع املغايزة بنظام التدريس اون الين طبقا لنظام التعليم الهجين املس .1

 يزاعى التزام السادة الاساجذة جدويز الشعب باملحاضزاث طبقا ملا جاء بالجدول الدراس ى .2
 
 
 
 

 طئون طالب

 
 أ / اميان اخلنرى

 وكيل الكلية لظئون التعليه والطالب     

 

 أمحد حمنود عبداحلكيه أ.د/

 عنيد الكلية

 

 ه عزبــــأ.د / أمحد ابراهي

 املظرف على الكلية

 2021 – 2020 اجلامعى للعاو االول الدراسى للفصل الدراسي اجلدول

 الرابعة الجالجة الجاىية االوىل احملاضرات  

 املدرج

 3.15:1.45 1.45:  12.15 12.15:  10.45 10.45:  9.15 الظعب االياو

 1303 كود

  راحة  اخلنيص

 

 

 

 


