
2021-2020للعام الدراسي   لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات الرابعةعملي للمرحلة الو محاضرات االلكتروني جدول ال    

اسم  
 المادة 

 الوقت 
 د  ج ب أ

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

 السبت 
 الكتروني 

 

 عبد للا  ء علم التدريب / د. لقا 8.30

 أخالقيات المهنة / د. منى طالب  10.30     

 رياضة خواص / د. لمياء عبد الستار           12,30       

 االحد 
 عملي    
 
 

 ء د. ميسا د. نجالء+ طرائق تدريس  ر +د. انتظا  لد. اقبا كرة اليد   +مروه   ءد. اسما  ساحة وميدان  8.30-9.30

 ر +د. انتظا  لد. اقبا كرة اليد ء نجالء+ د. ميساد.  طرائق تدريس  +مروه   ءد. اسرا ساحة وميدان  ة+ د. نعيمى د. هد كرة الطائرة  9.30-10.30

 + مروه ءد. اسرا ساحة وميدان  +م.م  نازك  رد. عبي  العاب مضرب  هدى  م د. ميساء+ م.  ج. ايقاعي  ر +د. انتظا  لد. اقبا كرة اليد 11.0-12.00

12.00-1.00 
العاب  

 مضرب 
 هدى  م د. ميساء+ م.  ج. ايقاعي  +مروه   ءد. اسما  وميدان ساحة  ر +د. انتظا  لد. اقبا كرة اليد +م.م نازك  رد. عبي 

       هدى  م د. ميساء+ م.  ج. ايقاعي  1.00-2.00

 االثنين 
 عملي 
 

 ى +د. ند  رد. انتصا كرة السلة  هدى  م د. ميساء+ م.  ج. ايقاعي  +م.م نازك  رد. عبي  العاب مضرب  +مروه   ءد. اسما  ساحة وميدان  8.30-9.30

9.30-10.30 
طرائق  
 تدريس

 +م.م نازك  رد. عبي  العاب مضرب  ى +د. ند  رد. انتصا كرة السلة  + مروه ءد. اسرا ساحة وميدان  ء د. نجالء+ د. ميسا

 ة+ د. نعيمى د. هد كرة الطائرة  +مروه   ءد. اسما  ساحة وميدان  ء د. نجالء+ د. ميسا طرائق تدريس  ى +د. ند  رد. انتصا كرة السلة  11.0-12.00

 + مروه ءد. اسرا ساحة وميدان  ةد. نعيم +ى د. هد كرة الطائرة  ى +د. ند  رد. انتصا كرة السلة    12.00-1.00

     ة+ د. نعيمى د. هد كرة الطائرة    1.00-2.00

 ء  الثالثا
 الكتروني  

 
 

 تحليل حركي / د. انتصار كاظم  8.30

 إدارة وتنظيم / د. سندس موسى      10,30     

 بدوي + د. نعيمة زيدان ى كرة الطائرة / د. هد     12,30     

 نديم + م.م هدى عيدان ءج. ايقاعي / د. ميسا 1,30     

 داخل + م. م نازك   رالعاب مضرب / د. عبي  2,30     

 األربعاء 
 الكتروني 

 

 علم النفس / د. ساهرة رزاق  8.30

 عبد الحسين + د. انتظار جمعة كرة اليد / د. اقبال        10,30     

 عباس + د. ميساء نديم  ء طرائق تدريس /د. نجال 11,30     

 محمد أمين     ىكرة سلة / د. انتصار عويد + د. ند          12,30      

 ساحة وميدان / د. أسماء حميد + د. اسراء فؤاد     1,30 

الخميس  
 الكتروني 

8,30  

10,30  

 اللغة اإلنكليزية / م.م سجى محمد جاسم 12,30

1,30  

  


