
  1 بدنی دروس عمومی تربیت رنامه هفتگیب

1411سال تحصیلی  اول در نیمسال  

 امتحان ساعت امتحان تاريخ كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه استاد واحد_تعداد درس_نام درس_كد رديف

 88:38 11/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 038 888 شنبه 88111 --- 1 (1بدني تربيت) بدني تربيت 8888888 1

 80:38 11/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 1118 088 شنبه 88111 --- 1 (1بدني تربيت) بدني تربيت 8888888 1

 18:38 11/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 1838 1388 شنبه دو 88113 داستاه سمانه 1 (1بدني تربيت) بدني تربيت 8888888 3

 11:38 11/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 1838 1388 شنبه چهار 88118 فتحي فريد مريم 1 (1بدني تربيت) بدني تربيت 8888888 8

 88:38 11/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 1838 1388 شنبه يک 88118 رستمي عليرضا 1 (1بدني تربيت) بدني تربيت 8888888 8

 88:38 11/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 1838 1388 شنبه سه 88116 رستمي عليرضا 1 (1بدني تربيت) بدني تربيت 8888888 6

 80:38 11/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 1838 1388 شنبه 88117 معرفت داريوش دكتر آقاي 1 (1بدني تربيت) بدني تربيت 8888888 7

 18:38 11/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 1618 1888 شنبه 88118 معرفت داريوش دكتر آقاي 1 (1بدني تربيت) بدني تربيت 8888888 8

 11:38 81/1881/ 1 دانشگاه ورزشي سالن 1888 1638 شنبه 88110 تمعرف داريوش دكتر آقاي 1 (1بدني تربيت) بدني تربيت 8888888 0

 

 

 

 

 



 

 

  1ورزش  – 2 بدنی دروس عمومی تربیت رنامه هفتگیب

1411سال تحصیلی  اول در نیمسال  

 امتحان ساعت امتحان تاريخ كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه استاد واحد_تعداد درس_نام درس_كد رديف

 88:38 18/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 038 888 شنبه 88118 فتحي فريد مريم 1 (1بدني تربيت) 1 ورزش 8888808 1

 80:38 18/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 1118 088 شنبه 88111 فتحي فريد مريم 1 (1بدني تربيت) 1 ورزش 8888808 1

 18:38 18/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 1838 1388 شنبه دو 88111 بابايي سولماز دكتر خانم 1 (1بدني تربيت) 1 ورزش 8888808 3

 11:38 18/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 1838 1388 شنبه چهار 88113 بابايي سولماز دكتر خانم 1 (1بدني تربيت) 1 ورزش 8888808 8

 88:38 13/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 1838 1388 شنبه 88118 معظم صالح آقاي 1 (1بدني تربيت) 1 ورزش 8888808 8

 80:38 13/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 1618 1888 شنبه 88118 معظم صالح آقاي 1 (1بدني تربيت) 1 ورزش 8888808 6

 18:38 13/18/1881 دانشگاه ورزشي سالن 1888 1638 شنبه 88116 معظم صالح آقاي 1 (1بدني تربيت) 1 ورزش 8888808 7

 


