
   

2021- 2020الرياضة للبنات للعام الدراسي  جدول محاضرات المرحلة الثالثة االلكتروني والعملي لكلية التربية البدنية وعلوم   

 
 

 الوقت 
 د  ج ب أ

 اسم التدريسي  اسم المادة  اسم التدريسي  اسم المادة  اسم التدريسي  اسم المادة  اسم التدريسي  اسم المادة 

 السبت 
 عملي 

 

       د.مواهب+د.صبا+سهير  سباحة         8.30-9.30

     د.مواهب+د.صبا+سهير  سباحة           9.30-10.30

   د.مواهب+د.صبا+سهير  سباحة             11.00-12.0

 د.مواهب+د.صبا+سهير  سباحة         12.00-1.00

 االحد 
 الكتروني 

 
 

 ر تعلم حركي     / د. سحر ح  8.30

 عبد السميع   ىمحمد + د. هد دطرائق تدريس / د. نها   10.30  

 طارق   ءعبد السالم + د. بيدا ة/ د. زين  ة ج. أجهز 12.30   

 موسى  سكرة الطائرة / د. سهاد قاسم + د. سند 1.30

 علي + د. نازك          ةألعاب مضرب / د. ورد   2.30

 االثنين 
 الكتروني 

 

 بحث علمي / د. فاطمة عبد مالح     8.30

 عبد الحسين د تأهيل رياضي / د. سعا 10.30    

 رستم + فاطمة    اكرة القدم / د. ليز  12.30

 جمعة + أ.م سجى شكر   ركرة اليد / د. انتظا  1.30

   رد. سهي +   اد. صب حميد +   بد. مواهسباحة /   2,30

 ء  الثالثا
 عملي    

 
 

 + فاطمة اليزد.  كرة القدم  سجى شكر   د. انتظار+ كرة يد مريم  + ةد. نديم كرة سلة  ء +د. بيدا ة د. زين  ج. أجهزة  8.30-9.30

 مريم  + ةد. نديم كرة سلة  + فاطمة اد. ليز كرة القدم  سجى شكر   د. انتظار+ كرة يد ى +د. هد  دد. نها طرائق تدريس  9.30-10.30

 د. انتظار+ سجى شكر  كرة يد + مريم ةد. نديم كرة سلة  ء +د. بيدا ة د. زين  ج. أجهزة    11.0-12.00

   + م.م رغداء ةد. ورد العاب مضرب    شكر د. انتظار+ سجى  كرة يد 12.00-1.00

 م.م رغداء  + ةد. ورد العاب مضرب      + مريم ةد. نديم كرة سلة  1.00-2.00

 األربعاء 
 عملي 
 
 

 د. سهاد +د. سندس  كرة الطائرة    + فاطمة اد. ليز كرة القدم  م.م دعاء+ م.م شهد   ج. ايقاعي  8.30-9.30

 سهاد +د. سندس د.  كرة الطائرة     9.30-10.30
العاب  
 مضرب 

 م.م دعاء + م.م شهد   ج. ايقاعي  ء +د. بيدا ة د. زين  ج. أجهزة  ك +د. نازةد. ورد

 ى +د. هد  دد. نها طرائق تدريس  د. سهاد +د. سندس  كرة الطائرة  م.م دعاء + م.م شهد   ج. ايقاعي  ك +د. ناز  ةد. ورد العاب مضرب  11.0-12.00

 + فاطمة اليزد.  كرة القدم  12.00-1.00
طرائق  
 تدريس

 ء +د. بيدا ة د. زين  ج. أجهزة  م.م دعاء + م.م شهد    ج. ايقاعي  ى +د. هد  دد. نها

   ى +د. هد  دد. نها طرائق تدريس  د. سهاد +د. سندس  كرة الطائرة    1.00-2.00

 الخميس 
 الكتروني 

 اللغة اإلنكليزية / ست أسماء مهند سعد  8.30

 إحصاء رياضي / ست شيرين علي حسين  10.30

 / م.م دعاء حسين + م.م شهد هيثم    يج. ايقاع 12.30

 بدر + مريم لواء ة كرة سلة / د. نديم 1.30


