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 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة 

 Bشعبة  Aشعبة  Bشعبة  Aشعبة  Bشعبة  Aشعبة  Bشعبة  Aشعبة 

 اسم المادة اسم المادة اسم المادة  اسم المادة الوقت اليوم

 تالسب

 73s424c-ادارة 73s424c-ادارة ملعب-يدكرة ال ملعب-قدمكرة ال بعمل -ساحة قاعة-جمناستك ملعب-ساحة قاعة-اثقال/ لياقة 8.30

 ardvrxm علم النفس ardvrxmعلم النفس ملعب–قدم كرة ال ملعب-جمناستك ملعب-طرائق ملعب -ساحة ملعب -اثقال ملعب –ساحة  10.30

 E- nvykqxy E- nvykqxy ملعب-تنس قاعة-مصارعة ملعب-جمناستك ملعب-طرائق ملعب-قدمكرة ال قاعة-سلةكرة ال 12.30

 االحد

 ملعب -طرائق قاعة-طائرة ملعب-طرائق ملعب-ساحة -ajhuzssبايو -ajhuzssوباي ivz2fg5  -عربي ivz2fg5 -عربي 8.30

10.30 E- z2o7hxz E-  z2o7hxz عالجية- osvfc4d عالجية- osvfc4d قاعة -طائرةكرة ال ملعب-طرائق قاعة-جمناستك ملعب-طرائق 

 - - ملعب-ساحة قاعة -كرة اليد ksk7kjp  -تدريب ksk7kjp -تدريب - - 12.30

 االثنين

 قاعة-يدكرة ال ملعب-ساحة l3p5grl -اصابات l3p5grl-اصابات قاعة-يدكرة ال قاعة-سلةكرة ال 5onnxxk -حاسوبال 5onnxxk -حاسوبال 8.30

 ملعب -ساحة قاعة-يدكرة ال gl55dbq -اختبارات gl55dbq-اختبارات قاعة-سلةكرة ال قاعة-طائرةكرة ال rjyrwq3 -تشريحال rjyrwq3-تشريحال 10.30

 - - zgia6oq-فسلجة zgia6oq-فسلجة قاعة-طائرةكرة ال - - - 12.30

 الثالثاء

 rkj5trw -تدريب rkj5trw-تدريب ملعب-مصارعة قاعة-مبارزة dhqaaqh -سباحة dhqaaqh-سباحة قاعة-سلةكرة ال ملعب-ساحة 8.30

 x3cjmsw  -حاسوب x3cjmsw -حاسوب قاعة-مبارزة قاعة-طائرةكرة ال hsq63ug -احصاء hsq63ug-احصاء ملعب-ساحة ملعب-قدمكرة ال 10.30

 upkf7kv -اسس تربية upkf7kv -اسس تربية قاعة-طائرةكرة ال قاعة-تنس - - - - 12.30

 االربعاء

 ملعب-قدمكرة ال قاعة-سلةكرة ال l6oqnpa -بحث l6oqnpa-بحث بعمل -ساحة قاعة-يدكرة ال qoj35m7 -كشافة qoj35m7-كشافة 8.30

 قاعة-سلةكرة ال - uxxmha2-تعلم uxxmha2 -تعلم ملعب-مالكمة ملعب -ساحة qjsjqzj -تاريخ qjsjqzj-تاريخ 10.30

ملعب-قدمكرة ال - - - قاعة-مالكمة 5ecc6qx-حقوق 5ecc6qx-حقوق 12.30  - 
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 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة 

 Bشعبة  Aشعبة  Bشعبة  Aشعبة  Bشعبة  Aشعبة  Bشعبة  Aشعبة 

 اسم المادة اسم المادة اسم المادة اسم المادة الوقت اليوم

 تالسب

 ardvrxm  -علم النفس ardvrxm  -علم النفس ملعب -كرة اليد ملعب -مصارعة ملعب -كرة اليد قاعة -جمناستك ملعب -ساحة قاعة –كرة السلة  2.30

 E-  nvykqxy E-  nvykqxy ملعب -تنس ملعب -كرة اليد    ملعب -طرائق قاعة –مالكمة  ملعب -كرة السلة ملعب -ساحة 4.00

 ادارة-73s424c إدارة-73s424c ملعب -طرائق قاعة -جمناستك - ملعب -كرة السلة ملعب -كرة القدم قاعة-اثقال/لياقة 5.30

 االحد

2.30 E-  z2o7hxz E-  z2o7hxz عالجية-osvfc4d عالجية-osvfc4d  ملعب-كرة الطائرة ملعب -طرائق ملعب -مبارزة ملعب –ساحة 

4.00 ivz2fg5- عربي    ivz2fg5- عربي    ملعب -طرائق ملعب -كرة الطائرة قاعة -جمناستك ملعب -طرائق ksk7kjp  -تدريب ksk7kjp  -تدريب 

 - - قاعة -مصارعة ملعب -مبارزة -ajhuzss بايو -ajhuzss بايو - - 5.30

 االثنين

 ملعب –ساحة  قاعة -كرة السلة gl55dbq -اختبارات gl55dbq -اختبارات قاعة -جمناستك ملعب –ساحة     rjyrwq3 -تشريحال rjyrwq3 -تشريحال 2.30

 قاعة -كرة السلة ملعب -ساحة zgia6oq -فسلجة zgia6oq -فسلجة ملعب –ساحة  ملعب -طرائق 5onnxxk -حاسوبال 5onnxxk -حاسوبال 4.00

 - - l3p5grl -اصابات l3p5grl -اصابات قاعة –مالكمة  - - - 5.30

 الثالثاء

 upkf7kv -اسس تربية upkf7kv-اسس تربية ملعب -كرة القدم قاعة -كرة الطائرة dhqaaqh -سباحة dhqaaqh -سباحة قاعة -اثقال ملعب -ساحة 2.30

 x3cjmsw  -حاسوب x3cjmsw  -حاسوب ملعب -ساحة ملعب -تنس hsq63ug -احصاء hsq63ug -احصاء - ملعب -كرة القدم 4.00

ملعب –ساحة  - 5.30  rkj5trw -تدريب rkj5trw -تدريب قاعة -كرة الطائرة ملعب -كرة القدم - - 

 االربعاء

 ملعب -كرة القدم قاعة -كرة اليد uxxmha2 -تعلم uxxmha2 -تعلم ملعب -كرة الطائرة ملعب -ساحة qjsjqzj -تاريخ qjsjqzj -تاريخ 2.30

 ملعب -اليدكرة  ملعب -كرة القدم  l6oqnpa -بحث l6oqnpa -بحث ملعب -كرة السلة قاعة -كرة اليد qoj35m7 -كشافة qoj35m7 -كشافة 4.00

ملعب –ساحة  قاعة -كرة الطائرة 5ecc6qx-حقوق 5ecc6qx-حقوق 5.30  - - - - 


