
1:30‐11:3012:00‐10:00 10:00‐8:30المرحلة اليوم 
أ راض  ــــخ الفلسفة م.م ن سان أ.م.د محمد الغزا تار حقوق اال

اظم  ي االحصاء م.م شهد  ارات م.م ع حس ص ة م.م حس ع حس االخت ل اللغة االن
https://meet.google.com/whm‐qxay‐wkxhttps://meet.google.com/ujb‐caef‐shq

ة م.م حس ع حس  ات المهنة م.م فائز عماداللغة االنل م اخالق حث العل م.م سجاد ك ال
https://meet.google.com/sie‐jqhk‐wpihttps://meet.google.com/nre‐kegy‐jpv

م  ة م.م حس ع حس راضة الخواص م.د ع ك ل ا م.د محمد حسن اللغة االن علم النفس ال
https://meet.google.com/qnf‐uycd‐bkmhttps://meet.google.com/rqq‐tgkh‐khj

المرحلة اليوم 
ح  ا  ة م.م زك ة م.م حس ع حس اللغة الع ل اللغة االن

ا  الص

االرعاء
االو 

الثالثاء

االو

ة  الثان

الثالثة

عة الرا



 

 

032:  اليوم     الوقت 8:30 10:30 12:30 

 
 الكشافة 
, م.العاب م.م شهد كاظم

 محمد رضا 

 كرة السلة 
, م.العاب م.م سجاد كريم

 محمد رضا 
 

والميدان العاب الساحة   
,م.العاب حاكم  م.م علي عبد األمير

 السبت عبد الواحد 

 
 العاب الساحة والميدان 

 م.م نور صباح 
 الجمناستك اإليقاعي 

 م.م إبتهال حسن
 كرة السلة 

شهد كاظمم.م   

  
 كرة القدم 

 م. مثنى محمد 
 رفع األثقال 

 م.د احمد قاسم
 األحد 

  
 اللياقة البدنية

شيماء حبيب علي م.م  
 الكشافة 

 م.م شهد كاظم

 
 السباحة 

 م.م فائز عماد 
 التشريح

 م. مثنى محمد 
 الحاسبات

 
 األثنين 

  
 حقوق األنسان

 أ.م.د محمد الغزالي 
 تأريخ الفلسفة 
 م.م نبأ رياض 

 الثالثاء
 )الكتروني( 

  
 اللغة األنكليزية 

 م.م حسين علي حسين
 اللغة العربية

زكريا يحيى م.م  
)االلكتروني  األربعاء

) 



 

 

032:  اليوم     الوقت 8:30 10:30 12:30 

 جمناستك أجهزة
 م.م علي حسين

 المالكمة 
 م.د أحمد قاسم   

 طرائق التدريس
 م.د علي كريم فنطيل 

 العاب الساحة والميدان 
م.م علي عبد األمير,م.العاب حاكم 

 السبت عبد الواحد 
 طرائق التدريس
 م.م زهراء سالم

 جمناستك أجهزة
حسن م.م إبتهال  

 العاب الساحة والميدان 
 م.م نور صباح

 الكرة الطائرة
 م.م آيات حسين

 الكرة الطائرة 
 م.م فائز عماد

 كرة السلة 
, م. العاب أ.د سلمان نصيف

 محمد رضا 

 كرة اليد
 م.م عماد ستار

 األحد 

 كرة اليد 
 م.م لبنى عبد الرسول 

 كرة السلة 
آيات حسينم.م   

 العاب مضرب 
الرسول م.د لبنى عبد   

 البايوميكانيك   
 م.م علي عبد األمير 

 علم التدريب الرياضي 
 األثنين  م.م عماد ستار

 األختبارات 
 م.مثنى محمد

 اللغة األنكليزية 
 م.م حسين علي حسين

 األحصاء
 م.م شهد كاظم

 الثالثاء
 (الكتروني) 

 األربعاء     

الرياضة  وعلوماألسبوعي لقسم التربية البدنية الدروس دول اجل

  2202-2120   الثانية املرحلة   (الدراسة الصباحية)



 

 

032:  اليوم     الوقت 8:30 10:30 12:30 

 السبت    

 العاب المضرب
 م.م فائز حسن

 المصارعة 
 م.م علي حسين 

 طرائق التدريس
 م.د علي كريم

 العاب الساحة والميدان 
 العاب المضرب األحد   م.م عباس خليل 

 م.د لبنى عبد الرسول 
 الكرة الطائرة 

 م.م آيات حسين 
 كرة اليد 
كاظمم.م شهد   

 العاب الساحة والميدان 
 م.م نور صباح 

 الطب الرياضي 
 م.م عباس خليل 

  التعلم الحركي
 م.م علي مرزة 

 الفسلجة الرياضية
 األثنين  م.د أحمد قاسم

   
 

 البحث العلمي 
 م.م سجاد كريم

 أخالقيات المهنة
 م.م شيماء حبيب 

 اللغة األنكليزية 
 م.م حسين علي حسين

 الثالثاء
 (الكتروني) 

 الجمناستك الفني 
 م.م علي حسين 

 الكرة الطائرة 
 م.د محمد حسن

 كرة اليد 
 م.م علي حسن

 كرة القدم 
 م.م علي مرزة 

 الجمناستك اإليقاعي  األربعاء 
 م.م إبتهال حسن

 الجمناستك الفني 
 م.م إبتهال حسن

 طرائق التدريس
 م.م زهراء سالم 

 اللياقة البدنية
 م.م شيماء حبيب علي

 الرياضة األسبوعي لقسم التربية البدنية وعلومالدروس دول اجل

  2202-2120  الثالثة املرحلة    (الدراسة الصباحية)



 

032:  اليوم     الوقت 8:30 10:30 12:30 

 السبت    

 طرائق التدريس
م.د محمد حسن  

 عباس

 كرة السلة 
, م.  أ.د سلمان نصيف

 العاب محمد رضا 
 المبارزة 

 م.م سجاد كريم
 كرة القدم 

 األحد  م.م علي مرزة  
 المبارزة 

 م.م نبأ رياض 
 العاب الساحة والميدان 

 م.م نور صباح 
الطائرة الكرة   

 م.م آيات حسين 
 كرة السلة 

 م.م نبأ رياض 

 الحاسبات مشروع البحث
 

 األدارة والتنظيم
 م.م علي كريم  

 علم التدريب الرياضي 
 األثنين  م.د أحمد قاسم

 اللغة األنكليزية  
 م.م حسين علي حسين

 علم النفس الرياضي 
 م.د محمد حسن

 رياضة الخواص 
 م.م علي كريم

 الثالثاء
 (الكتروني) 

 كرة اليد  
 م.م علي حسن

 العاب الساحة والميدان 
,م. العاب عباس خليل م.م 

 حاكم عبد الواحد 
 الكرة الطائرة 
 م.د محمد حسن

 األربعاء 
 طرائق التدريس 

 م.م زهراء سالم 
 كرة اليد 

 م.د نبأ رياض 
 اللياقة البدنية

 م.م شيماء حبيب 

 الخميس  التطبيق 

الرياضة  األسبوعي لقسم التربية البدنية وعلومالدروس دول اجل

  2202-2120   الرابعة املرحلة   (الدراسة الصباحية)
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