برنامــج اللياقــة البدنيــة رجــال
يـنايــر ٢٠١٩
حصص الظهـر
الـســبــت

األحد

التجديف

تدريبــات الكرة الطبية

٠٣:٠٠مسا ًء
جـيـن

٠٣:٠٠مسا ًء
كيــرت

٠٣:٠٠مسا ًء
ربيـع

التجديف  /ســكي فت

منطقة التكييف

منطقة التكييف

التجديف  /ســكي فت

••

••

••

••

حصص المساء

األثنين
صف مفتوح  ١٤ينـايـر
نطـاق الحرق

التجديف

اكس-فت

نطـاق اللياقة

٠٣:٠٠مسا ًء
ربيع

٠٣:٠٠مسا ًء
ماريان

٠٣:٠٠مسا ًء
كيــرت

الوظائف المتعددة

منطقة التكييف

••

••

الدراجة

خطــوات حرق الدهون

صف مفتوح  ٢٨ينـايـر
اكس-فت

نطـاق الحرق

تدريبات محور الجســم

اكس-فت

 ٠٤:٠٠مسا ًء
ماريان

 ٠٤:٠٠مسا ًء
ربيع

 ٠٤:٠٠مسا ًء
جـيـن

 ٠٤:٠٠مسا ًء
كيــرت

 ٠٤:٠٠مسا ًء
كيــرت

 ٠٤:٠٠مسا ًء
جـيـن

استديو الدراجة

الوظائف المتعددة

الوظائف المتعددة

منطقة التكييف

الوظائف المتعددة

الوظائف المتعددة

•••

••

••

••

••

••

تدريبــات الكرة الطبية

نطـاق الحرق

نطـاق اللياقة

تدريبــات الكرة الطبية

 ٠٥:٠٠مسا ًء
ربيع
منطقة التكييف
••

 ٠٥:٠٠مسا ًء
جـيـن
منطقة التكييف
••

 ٠٥:٠٠مسا ًء
ماريان
منطقة التكييف
••

 ٠٥:٠٠مسا ًء
ماريان
منطقة التكييف
••

تي آر اكستريم

الليزميلز-بناء الجسـم

الليزميلز-الفنون القتالية
 ٠٥:٠٠مسا ًء
ربيع
الوظائف المتعددة
••

تدريبات محور الجســم
 ٠٥:٠٠مسا ًء
ماريان
الوظائف المتعددة
••

الدراجة

اكستريم تباتا

التجديف

الدراجة

 ٠٥:٠٠مسا ًء
جـيـن

 ٠٥:٠٠مسا ًء
ماريان

 ٠٥:٠٠مسا ًء
كيــرت

 ٠٥:٠٠مسا ًء
ربيع

 ٠٥:٠٠مسا ًء
كيــرت

 ٠٥:٠٠مسا ًء
كيــرت

المالكمة  /تي آر أكس

الوظائف المتعددة

استديو الدراجة

الوظائف المتعددة

التجديف  /ســكي فت

استديو الدراجة

••

••

•••

••

••

•••

الليزميلز-الفنون القتالية

نطـاق اللياقة

الليزميلز-بناء الجسـم

الليزميلز-بناء الجسـم

تدريبات محور الجســم

نطـاق القـوة

 ٠٦:٠٠مسا ًء
كيــرت

 ٠٦:٠٠مسا ًء
ربيع

 ٠٦:٠٠مسا ًء
ربيـع

 ٠٦:٠٠مسا ًء
كيــرت

 ٠٦:٠٠مسا ًء
جـيـن

 ٠٦:٠٠مسا ًء
ربيع

الوظائف المتعددة

منطقة التكييف

الوظائف المتعددة

الوظائف المتعددة

منطقة التكييف

الوظائف المتعددة

••

••

••

••

•••

••

تدريــب حلقات الكيتلبيل

أقل حدة •

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الليزميلز جرت  -القوه

تدريــب حلقات الكيتلبيل

الدراجة

فارتليك

تدريــب حلقات الكيتلبيل

 ٠٦:٠٠مسا ًء
ماريان

 ٠٦:٠٠مسا ًء
جـيـن

 ٠٦:٠٠مسا ًء
جـيـن

 ٠٦:٠٠مسا ًء
جـيـن

 ٠٦:٠٠مسا ًء
ربيـع

 ٠٦:٠٠مسا ًء
جـيـن

المالكمة  /تي آر أكس

الوظائف المتعددة

المالكمة  /تي آر أكس

استديو الدراجة

منطقــة كرة الطائرة

المالكمة  /تي آر أكس

••

•••

•••

•••

••

••

نطاق القوة

تي آر اكستريم

نطـاق الطـاقة

الليزميلز-بناء الجسـم

نطـاق اللياقة

نطـاق الطـاقـة

 ٠٧:٠٠مسا ًء
جـيـن

 ٠٧:٠٠مسا ًء
ماريان

 ٠٧:٠٠مسا ًء
كيــرت

 ٠٧:٠٠مسا ًء
ماريان

 ٠٧:٠٠مسا ًء
ماريـان

 ٠٧:٠٠مسا ًء
كيــرت

منطقة التكييف

المالكمة  /تي آر أكس

منطقة التكييف

الوظائف المتعددة

منطقة التكييف

منطقة التكييف

•••

••

••

••

••

•••

اكستريم تباتا

الدراجة

تدريبات محور الجســم

المالكمة

الليزميلز جرت

المالكمة

 ٠٧:٠٠مسا ًء
ربيع

 ٠٧:٠٠مسا ًء
حمــزة

 ٠٧:٠٠مسا ًء
ماريان

 ٠٧:٠٠مسا ًء
حمــزة

 ٠٧:٠٠مسا ًء
جـيـن

 ٠٧:٠٠مسا ًء
حمــزة

الوظائف المتعددة

استديو الدراجة

الوظائف المتعددة

المالكمة  /تي آر أكس

الوظائف المتعددة

المالكمة  /تي آر أكس

••

•••

••

•••

•••

•••

كرة السلة

كرة الطائرة

كرة السلة

كرة الطائرة

كرة السلة

كرة السلة

٠٧:٠٠مسا ًء
كيــرت

٠٧:٠٠مسا ًء
ربيع

٠٧:٠٠مسا ًء
حمـزة

٠٧:٠٠مسا ًء
جـيـن

٠٧:٠٠مسا ًء
كيــرت

٠٧:٠٠مسا ًء
ماريان

منطقــة كرة الطائرة

منطقــة كرة الطائرة

منطقــة كرة الطائرة

منطقــة كرة الطائرة

منطقــة كرة الطائرة

منطقــة كرة الطائرة

••

••

••

••

••

••

متوسط الحدة ••

شديد الحدة •••

أقل حدة •

الـســبــت
كرة الصاالت

األحد
كرة الصاالت

األثنين
كرة الصاالت

الثالثاء
كرة الصاالت

األربعاء
كرة الصاالت

الخميس
كرة الصاالت

 ٠٨:٠٠مسا ًء
ربيع

 ٠٨:٠٠مسا ًء
حمــزة

 ٠٨:٠٠مسا ًء
ربيع

٠٨:٠٠مسا ًء
حمــزة

 ٠٨:٠٠مسا ًء
جـيـن

 ٠٨:٠٠مسا ًء
جـيـن

MPH-2

MPH-2

MPH-2

MPH-2

MPH-2

MPH-2

••
نطـاق اللياقة
 ٠٨:٠٠مسا ًء
ماريان
منطقة التكييف
••
كرة الصاالت

••
اكس-فت
 ٠٨:٠٠مسا ًء
كيــرت
الوظائف المتعددة
••
كرة السلة

••
اكستريم تباتا
 ٠٨:٠٠مسا ًء
حمـزة
الوظائف المتعددة
••
كرة الطائرة

••
نطـاق اللياقة
 ٠٨:٠٠مسا ًء
جـيـن
منطقة التكييف
••
كرة السلة

••
الدراجة
٠٨:٠٠مسا ًء
حمــزة
استديو الدراجة
•••
كرة الطائرة

••
نطـاق الحرق
 ٠٨:٠٠مسا ًء
ماريان
منطقة التكييف
••
كرة الصاالت

 ٠٨:٠٠مسا ًء
كيــرت

 ٠٨:٠٠مسا ًء
مـاريان

 ٠٨:٠٠مسا ًء
كيــرت

 ٠٨:٠٠مسا ًء
مـاريان

 ٠٨:٠٠مسا ًء
ربيع

 ٠٨:٠٠مسا ًء
ربيع

MPH-1

منطقــة كرة الطائرة

منطقــة كرة الطائرة

منطقــة كرة الطائرة

منطقــة كرة الطائرة

MPH-1

••

••

••

••

••

••

كرة الصاالت

كرة الصاالت

كرة الصاالت

كرة الصاالت

كرة الصاالت

كرة الصاالت

 ٠٩:٠٠مسا ًء
حمــزة

 ٠٩:٠٠مسا ًء
جـيـن

 ٠٩:٠٠مسا ًء
جـيـن

 ٠٩:٠٠مسا ًء
كيــرت

 ٠٩:٠٠مسا ًء
حمــزة

 ٠٩:٠٠مسا ًء
ربيع

MPH-2

MPH-2

MPH-2

MPH-2

MPH-2

MPH-2

••

••

••

••

••

••

كرة الصاالت

كرة الصاالت

كرة الصاالت

كرة الصاالت

 ٠٩:٠٠مسا ًء
كيــرت

 ٠٩:٠٠مسا ًء
ماريان

 ٠٩:٠٠مسا ًء
ربيع

 ٠٩:٠٠مسا ًء
ماريان

MPH-1
••

MPH-1
••

MPH-1
••

MPH-1
••

متوسط الحدة ••

شديد الحدة •••

