
                                                          

 (2019-2018)جدول المحاضرات للمرحلة االولى للعام الدراسً               

 د ج ب أ  

 اسم التدرٌسً اسم المادة اسم التدرٌسً اسم المادة اسم التدرٌسً اسم المادة اسم التدرٌسً اسم المادة الوقت الٌوم

 زٌنب علً. د 8ق/تارٌخ االء حسٌن. د 2ق/علم تشرٌح هند+ م رغداء.م ساحةومٌدان االء حسٌن. د 2ق/علم تشرٌح 8,30 االحد

 االء حسٌن. د 2ق/علم تشرٌح لمٌاء.د+  منى .د اللٌاقة البدنٌة االء حسٌن. د 2ق/علم تشرٌح هند ولٌد+م رغداء .م ساحةومٌدان 10,30

12,30 
 كرة السلة زٌنب علً. د 8ق/تارٌخ  

+   لقاءعبدهللا.د
 مرٌم لواء

  

 8,30 االثنٌن
 شهد+ انتصار . د اجهزة.ج م هبة عادل.م حاسبات هند +م رغداء .م ساحةومٌدان م هبة عادل.م حاسبات

10,30 
 كرة الٌد هند ولٌد+م رغداء .م ساحةومٌدان

سجى +انتظار .د
 خالد

 كرة الطائرة
+   هدى بدوي . د

 نعٌمة. د
 دعاء+ مٌساء .د اٌقاعً. ج

12,30 
 كرة الطائرة

+ هدى بدوي .د
 نعٌمة.د

 كرة الٌد م هبة عادل.م حاسبات
سجى +انتظار .د

 خالد
 م هبة عادل.م حاسبات

 لمٌاء.د+منى.     د اللٌاقة البدنٌة هند+رغداء.م ساحة ومٌدان 7ق/م نبال احمد .م اللغة االنكلٌزٌة دعاء+ مٌساء .د اٌقاعً.ج 8,30 الثالثاء
 هند+رغداء.م ساحة ومٌدان زٌنب علً. د 8ق/تارٌخ دعاء+ مٌساء . د اٌقاعً. ج لمٌاء.د+  منى .د ؤاللٌاقة البدنٌة 10,30

 7ق/م نبال احمد.م اللغة االنكلٌزٌة دعاء+مٌساء.د اٌقاعً.ج لمٌاء.د+منى . د اللٌاقة البدنٌة زٌنب علً. د 8ق/تارٌخ 12,30

 مرٌم لواء+لقاء عبدهللا.د كرة السلة هند ولٌد+ رغداء  ساحةومٌدان شهد+ انتصار . د اجهزة.ج غفران ٌونس 8ق/حقوق  8,30 االربعاء

10,30 
 كرة سلة

+               لقاء عبدهللا.  د
 مرٌم لواء

 هند ولٌد+ رغداء  ساحةومٌدان شهد+ انتصار . د اجهزة.ج غفران ٌونس 8ق/حقوق 

12,30 
 كرة السلة شهد+ انتصار . د اجهزة. ج

+ لقاء عبدهللا.د
 مرٌم لواء

 غفران ٌونس 8ق/حقوق غفران ٌونس 8ق/حقوق 

 الخمٌس
 

ق/اللغةالعربٌة 8,30
1 

 عهود سامً. د
ق/اللغةالعربٌة

1 
 سجى خالد+انتظار .د كرة الٌد 7ق/م نبال احمد .م اللغة االنكلٌزٌة عهود سامً. د

10,30 
 كرة الطائرة سجى خالد+انتظار .د كرة الٌد

هدى بدوي . د
 نعٌمة.د+

 عهود سامً. د 2ق/اللغةالعربٌة عهود سامً. د 2ق/اللغةالعربٌة

12,30 
 نعٌمة.د+هدى بدوي . د كرة الطائرة     7ق/م نبال احمد .م اللغة االنكلٌزٌة

 



                                                          

 (2019-2018)                                         جدول المحاضرات للمرحلة الثانٌة للعام الدراسً 

 د ج ب أ  

 اسم التدرٌسً اسم المادة اسم التدرٌسً اسم المادة اسم التدرٌسً اسم المادة اسم التدرٌسً اسم المادة الوقت الٌوم
 8,30 االحد

 كرة ٌد لقاء.د+كرٌمة .د رماٌة
سجى + نهاد . د

 شكر
اختبارات 

 وقٌاس
 اشراق.د+ فاطمة .د مبارزة 7ق/وردة علً. د

 7قاعة / وردة علً .د اختبارات وقٌاس سجى شكر+ نهاد.د كرة ٌد دعاء+ نبال. د تربٌة كشفٌة  3ق/م نبال احمد .م اللغة االنكلٌزٌة 10,30

12,30 
       مبارزة

+ فاطمة .د
 اشراق.د

 دعاء+ نبال . د تربٌة كشفٌة  3ق/ م نبال احمد .م اللغة االنكلٌزٌة 7ق/وردة علً.د اختبارات وقٌاس

 هدى.د+ اقبال .د طرائق تدرٌس اشراق.د+ فاطمة .د    مبارزة زٌنة عبد السالم. د 7ق/باٌومٌكانٌك ندى محمد امٌن. د 5/علم التدرٌب 8,30 االثنٌن

10,30 
 مبارزة زٌنة عبد السالم. د 7ق/باٌومٌكانٌك

+ فاطمة  . د
 اشراق.د

 هدى +بشرى . د اجهزة.   ج شهباء. د+ لمى . د كرة طائرة

 ندى محمد امٌن. د 5/علم التدرٌب مرٌم لواء +ندٌمة. د كرة السلة  شهباء. د+ لمى . د    كرة طائرة هدى +بشرى . د اجهزة.     ج 12,30

 8,30 الثالثاء
 حاسبات رماح+ زٌنب . د ساحة ومٌدان انتظار.د+ اقبال .د كرة ٌد

 + علً ٌحى.م
 م مٌدٌا نعمان.م

 زٌنة عبد السالم. د 7ق/باٌومٌكانٌك

10,30 
 حاسبات رماح+ زٌنب . د ساحة ومٌدان

 + علً ٌحى.م
 م مٌدٌا نعمان.م

 انتظار.د+ اقبال .د كرة ٌد هدى +بشرى . د اجهزة.    ج

12,30 
 حاسبات

+   علً ٌحى. م
 م مٌدٌا نعمان.م

 حاسبات زٌنة عبد السالم. د 5ق/باٌومٌكانٌك هدى +بشرى . د اجهزة.    ج
+        علً ٌحى. م
 م مٌدٌا نعمان.م

 لقاء.د+كرٌمة .د رماٌة ندى محمد امٌن. د 5/علم التدرٌب 3ق/م نبال احمد .م اللغة االنكلٌزٌة عبٌر داخل. د 1ق/علم الفسلجة 8,30 االربعاء
10,30 

 3ق/م نبال احمد .م اللغة االنكلٌزٌة دعاء+ نبال. د تربٌة كشفٌة  ندى محمد امٌن. د 5/علم التدرٌب شهباء. د+ لمى . د    كرة طائرة

 شهباء. د+ لمى . د    كرة طائرة 1ق/عبٌر داخل. د علم الفسلجة لقاء.د+كرٌمة .د رماٌة دعاء+ نبال . د تربٌة كشفٌة  12,30
 عبٌر داخل. د 1ق/علم الفسلجة رماح+ زٌنب . د ساحة ومٌدان مرٌم لواء+ندٌمة .د     كرة سلة هدى.د+ اقبال .د طرائق تدرٌس 8,30 الخمٌس

10,30 
 كرة سلة

مرٌم +ندٌمة .د
 لواء

 رماح+ زٌنب . د ساحة ومٌدان هدى.د+ اقبال .د طرائق تدرٌس عبٌر داخل. د 1ق/علم الفسلجة

 مرٌم لواء+ ندٌمة .د  كرة سلة لقاء.د+كرٌمة.د رماٌة هدى.د+ اقبال .د طرائق تدرٌس 7ق/وردة علً.د اختبارات وقٌاس 12,30

 



                                                          

 (2019-2018)                                     جدول المحاضرات للمرحلة الرابعة للعام الدراسً 

 د ج ب أ  

 اسم التدرٌسً اسم المادة اسم التدرٌسً اسم المادة اسم التدرٌسً اسم المادة اسم التدرٌسً اسم المادة الوقت الٌوم

 8,30 االحد
 كرة ٌد لواء مرٌم+اسٌل.د ومٌدان ساحة

سجى +وداد .د
 خالد

علم 
 4ق/النفس

 سعاد سبتً.د 4ق/علم النفس 4ق/سعاد سبتً.د

 سجى خالد+وداد .د كرة ٌد مرٌم لواء+اسٌل.د ساحةومٌدان لقاء عبد هللا.د 5ق/ تدرٌب  شهباء.د+هدى .د كرة طائرة 10,30
12,30 

 سعاد سبتً.د 4ق/علم النفس سعاد سبتً.د 4ق/علم النفس
رٌاضة 

 6ق/خواص
 شهباء.د+هدى .د كرة طائرة لمٌاء عبد الستار.د

 8,30 االثنٌن
 اجهزة. ج مرٌم لواء+اسٌل.د ساحة ومٌدان

هدى .د
 بٌداء+شهاب

 زٌنب.د+اٌمان .د    ساحة ومٌدان ندٌمة.د+انتصار.د كرة السلة

 ندٌمة.د+انتصار.د كرة السلة مرٌم لواء+اسٌل.د ساحة ومٌدان زٌنب.د+اٌمان.د ساحةو مٌدان منال عبود.د طرائق تدرٌس 10,30
12,30 

 اجهزة. ج
هدى .د

 بٌداء+شهاب
 منال عبود.د طرائق تدرٌس دعاء+مٌساء.د اٌقاعً. ج منال عبود.د طرائق تدرٌس

 8,30 الثالثاء
 كرة السلة

ندى .د+انتصار.د
 محمد

 3ق/بان جعفر. د اللغة االنكلٌزٌة
علم 

 5ق/تدرٌب
 نازك.د+عبٌر .د العاب مضرب لقاء عبد هللا.د

10,30 
 كرة السلة نازك.د+عبٌر .د العاب مضرب

ندى .د+انتصار.د
 محمد

 اجهزة.ج
هدى .د

 بٌداء+شهاب
 لقاء عبد هللا.د 5ق/ تدرٌب 

 بٌداء+هدى شهاب.د اجهزة. ج   نازك .د+عبٌر .د العاب مضرب لقاء عبد هللا.د 5ق/ تدرٌب  12,30
 8,30 االربعاء

 سندس موسى.د 6ق/ادارة وتنظٌم 
رٌاضة 
 6ق/خواص

 زٌنب.د+اٌمان.د ساحةو مٌدان سجى خالد+وداد .د كرة ٌد لمٌاء عبد الستار.د

10,30 
 كرة ٌد

+      وداد .د
 سجى خالد

 ادارة وتنظٌم زٌنب.د+اٌمان.د ساحة و مٌدان
سندس .د

 6ق/موسى
رٌاضة 
 6ق/خواص

 لمٌاء عبد الستار.د

رٌاضة  12,30
 6ق/خواص

   منال عبود.د طرائق تدرٌس سندس موسى.د 6ق/ادارة وتنظٌم لمٌاء عبد الستار.د

 3ق/بان جعفر. د اللغة االنكلٌزٌة لقاء علً.د كرة طائرة   م دعاء حسٌن.م اٌقاعً.ج 8,30 الخمٌس

10,30 
 لقاء.د+سندس.د كرة طائرة  

اللغة 
 االنكلٌزٌة

 دعاء+مٌساء.د اٌقاعً. ج 3ق/بان جعفر. د

 6ق/سندس موسى.د ادارة وتنظٌم نازك.د+عبٌر.د العاب مضرب دعاء+مٌساء.د اٌقاعً. ج 3ق/بان جعفر. د اللغة االنكلٌزٌة 12,30

 



                                                          
  (2019-2018 ) جدول المحاضرات للمرحلة الثالثة للعام الدراسً                                                                                   

 و هـ د ج ب أ  
اسم  اسم التدرٌسً اسم المادة الوقت الٌوم

 المادة
اسم 

 التدرٌسً
اسم  اسم المادة اسم التدرٌسً اسم المادة اسم التدرٌسً اسم المادة

 التدرٌسً
 اسم التدرٌسً اسم المادة

 8,30 االحد
 هدى +ساهرة .د اٌقاعً.ج

العاب 
 مضرب

+ م نازك .م
 شهد 

 اجهزة. ج 
 + زٌنة . د

 مرٌم عبدالجبار
 1ق/تاهٌل

سعاد عبد . د
 الحسٌن

اللغة 
ق/االنكلٌزٌة

3 
 مواهب حمٌد.د 10ق/سباحة عاٌدة علً.د

10,3
0 

 1ق/تاهٌل مواهب حمٌد.د 10ق/سباحة
سعادعبد .د

 الحسٌن
 هدى +ساهرة .د اٌقاعً.ج

 اللغة 
 االنكلٌزٌة

عاٌدة .د
 3ق/علً

 اجهزة.ج
 +زٌنة .د

 مرٌم عبدالجبار
 شهد+ نازك العاب مضرب

12,3
0 

 اجهزة.ج
 +زٌنة . د

 مرٌم عبدالجبار
  اللغة

  االنكلٌزٌة
 عاٌدة علً    .د

 3ق   /
 1ق/ تاهٌل شهد+  نازك  العاب مضرب مواهب حمٌد.د 10ق/سباحة

سعاد عبد .د
 الحسٌن

 هدى +ساهرة .د اٌقاعً.ج

طرائق  8,30 االثنٌن
 2ق/تدرٌس 

 كرة ٌد نجالء عباس.د
+ ندى عبد. د

 سجى شكر
 كرة قدم  نازك+ورده.د العاب مضرب

مرٌم + لٌزا.د
 عبد

بحث 
 4ق/علمً

 نعٌمة .د
بحث 

 4ق/علمً
 نعٌمة.د

10,3
0 

 كرة قدم 
مرٌم + لٌزا.د

 عبد
طرائق 
 تدرٌس

 كرٌمة فٌاض.د
طرائق 
 2ق/تدرٌس

 كرة ٌد نازك+ وردة .د العاب مضرب مواهب حمٌد.د سباحة نجالء عباس.د
+ ندى عبد. د

 سجى شكر

12,3
0 

 شهد+ نازك  العاب مضرب
 سباحة

 10ق/
 كرة ٌد مرٌم عبد+ لٌزا.د كرة قدم  مواهب حمٌد.د

+ ندى عبد. د
 سجى شكر

 طرائق تدرٌس
كرٌمة . د

 فٌاض

طرائق 
 2ق/تدرٌس

 نجالء عباس.د

 8,30 الثالثاء
 نور.د+اشراق.د مبارزة

طرائق 
 تدرٌس

نهاد .د
 2ق/محمد

بحث 
 4ق/علمً

 نعٌمة.      د
بحث 

 4ق/علمً
 كرة طائرة نعٌمة. د

+ هدى.د
 لقاء.د

 1ق/تاهٌل
سعادعبد .د

 الحسٌن

10,3
0 

 نعٌمة.    د بحث علمً
بحث 

 4ق/علمً
 طرائق تدرٌس لقاء.د+ هدى.د كرة طائرة سعادعبدالحسٌن.د 1ق/تاهٌل نعٌمة. د

نهاد .د
 2ق/محمد

 نور.د+اشراق.د     مبارزة

12,3
0 

 1ق/تاهٌل
سعادعبد .د

 الحسٌن
 كرة طائرة

+ هدى.د
 لقاء.د

 نور.د+اشراق.د مبارزة
طرائق 
 تدرٌس

نهاد .د
 2ق/محمد

 سباحة
مواهب . د

 حمٌد
 كرة قدم

مرٌم +لٌزا .د
 عبد

 8,30 االربعاء
 كرة طائرة 2/اسٌل جلٌل.د تعلم حركً مٌساء ندٌم. د طرائق تدرٌس

+            نجالء.د
 سهاد.د

 اٌقاعً.ج
+ ساهرة .د

 هدى عٌدان
 مبارزة

.د+اشراق.د
 نور

اللغة 
 االنكلٌزٌة 

 3ق/عاٌدة علً.د

10,3
0 

اللغة 
ق/االنكلٌزٌة

3 
 مبارزة عاٌدة علً.د

نو.د+اشراق.د
 ر

طرائق 
 تدرٌس

 مٌساء ندٌم. د
طرائق 
 تدرٌس

 اٌقاعً.ج كرٌمة فٌاض.د
+ ساهرة .د

 هدى عٌدان
 كرة طائرة

+            نجالء.د
 سهاد.د

12,3
0 

 كرة طائرة
+            نجالء.د
 سهاد.د

 اٌقاعً.ج
+ ساهرة .د

 هدى عٌدان
اللغة 

 االنكلٌزٌة 
 نور.د+اشراق.د مبارزة 3ق/عاٌدة علً.د

تعلم 
 2ق/حركً

 اسٌل جلٌل.د
طرائق 
 تدرٌس

 مٌساء ندٌم. د

 8,30 الخمٌس
 كرة ٌد م نور اٌاد .م 8ق/احصاء 2/اسٌل جلٌل.د تعلم حركً شهد + لٌزا.د كرة قدم  م نور اٌاد.م 8ق/احصاء

+ ندى عبد. د
 سجى شكر

 اجهزة.ج
 +زٌنة . د

 مرٌم عبدالجبار

10,3
0 

 كرة ٌد م نور اٌاد.م 8ق/احصاء 2/اسٌل جلٌل.د تعلم حركً
+ ندى عبد. د

 سجى شكر
 اجهزة.ج

 +زٌنة . د
 مرٌم عبدالجبار

 م نور اٌاد .م 8ق/احصاء  شهد +لٌزا.د كرة قدم 

12,3
0 

 كرة ٌد
+ ندى عبد. د

 سجى شكر
 اجهزة.ج

مرٌم +زٌنة . د
 عبدالجبار

 2/اسٌل جلٌل.د تعلم حركً م نور اٌاد.م 8ق/احصاء 2/اسٌل جلٌل.د تعلم حركً م نور اٌاد.م 8ق/احصاء 

 


