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 كليــــة الرتبيــــة الرياضيـــــة

 

  
 

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

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

 

 
 
 
 

 ظئوٌ طالب     
 

 أ / امياٌ اخلنرى

 وكيل الللية لعئوٌ التعليه والطالب

 

 أمحد حمنود عبداحلليه أ.د/

 عنيد الللية

 

 ه عسبــأ.د / أمحد ابراٍي

 املعرف على الللية  

 2021 – 2020 اجلامعى للعاو االول الدراشى للفصل الدراشي اجلدول

 ) االسبوع االول والثالث بمقر الكلية (الئحة قديمة )بنات( الثالثةالفرقة 

 الرابعة الجالجة الجاىية االوىل احملاضرات

 اماكً احملاضرات / مالحظات

 0.30:3.30 3.30 : 1.30 1.30:  11.30 11.30:  0.30 الععب االياو

 الصبت

  تربية طرق تدريض اصابات واشعافات 

 الصاله الرياضية 

 مالعب كلية )ب(

  اصابات واشعافات تربية طرق تدريض 

  طرق تدريض اصابات واشعافات تربية 

 االحد

 العاب ميداٌ ومضنار تعبري حركي العاب ميداٌ ومضنار مجباز 

 مبيى الللية ) ب (

 3 ، 2، 1مدرج 

 مجباز العاب ميداٌ ومضنار تعبري حركي العاب ميداٌ ومضنار 

 العاب ميداٌ ومضنار مجباز العاب ميداٌ ومضنار تعبري حركي 

 تعبري حركي العاب ميداٌ ومضنار مجباز العاب ميداٌ ومضنار 

 االثيني

 كرة شلة مجباز تعبري حركي العاب ميداٌ ومضنار 

 مبيى الللية ) ب (

 3،  2، 1 مدرج

 العاب ميداٌ ومضنار كرة شلة  مجباز تعبري حركي 

 تعبري حركي العاب ميداٌ ومضنار كرة شلة  مجباز 

 مجباز تعبري حركي العاب ميداٌ ومضنار كرة شلة 

 الجالثاء

 لغة اجنليزية  تربية طرق تدريض اصابات واشعافات 
 الصالة الرياضية

 مالعب كلية)ب(

 اصابات واشعافات لغة اجنليزية  تربية طرق تدريض 

 طرق تدريض اصابات واشعافات لغة اجنليزية  تربية 

 تربية طرق تدريض صابات واشعافاتا لغة اجنليزية  

 مدارط تدريب ميداىى خارجى )تربية عنلية(  االربعاء

 احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةر  اخلنيض
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 طبقا لنظام التعليم الهجين املستخدم.هذه الجداول الدراسيت للتعليم املباشز و جطبق كما هى فى الاسابيع املغايزة بنظام التدريس اون الين  .1

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

 

 
 
 
 

 ظئوٌ طالب     
 

 أ / امياٌ اخلنرى

 وكيل الللية لعئوٌ التعليه والطالب
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 الئحة قديمة) االسبوع االول والثالث بمقر الكلية ( الفرقة الثالثة )بنين(

 الرابعة الجالجة الجاىية االوىل احملاضرات

 اماكً احملاضرات / مالحظات

 0.30:3.30 3.30:  1.30 1.30:  11.30 11.30:  0.30 الععب االياو

 الصبت

  عله حركة طرق تدريض اصابات واشعافات 

 مبيى الللية )ا (

 3،  2، 1مدرج 

  اصابات واشعافات عله حركة طرق تدريض 
  طرق تدريض اصابات واشعافات عله حركة 

  الجالجةفرقةختيارى ثاٌ الا الجالجةفرقةختيارى اول الا  األحد

 محاو شباحة اليجوو

 مالعب الللية )أ(

 االثيني

  طرق تدريض اصابات واشعافات عله حركة 

 مبيى الللية )ا (

 3،  2، 1مدرج 

  عله حركة طرق تدريض اصابات واشعافات 

  اصابات واشعافات عله حركة طرق تدريض 

 الجالثاء

   ختيارى اولا 
 او شباحة اليجوومح

 ، )ب( مالعب كلية )أ(والصاله الرياضية 

 2، 1مدرج 

 لغة إجنليزية حاشب آلي  

 حاشب آلي لغة إجنليزية  

 مدارط تدريب ميداىى خارجى )تربية عنلية(  األربعاء

 احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةر  اخلنيض

 


