
   جدول المحاضرات االلكترونية والعملي للمرحلة األولى لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات للعام الدراسي  2021-2020

 د  ج ب أ الوقت  اسم المادة 

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

 السبت 
 الكتروني 

 

 داخل  رد. عبي علم التشريح / 8.30

 الحقوق والديمقراطية / أستاذ محمد حسان خالد  10.30    

     12,30  

   

 االحد 
 الكتروني 

 تاريخ التربية البدنية / د. زينب علي عبد األمير 8.30

 الحاسوب / م.م شهد سهيل نجم  10,30

       

   

 
 االثنين 

 

  

                 OF 
  

  

   

 
 ء  الثالثا

 عملي      
 

 شهد  مم.م دعاء+م.  ي ج. ايقاع + هند وليد  ب د. زين  وميدان ساحة  ء+ د. لمياىد. من  لياقة بدنية  + دياناء د. شهبا كرة الطائرة  8.30

 + دياناء د. شهبا كرة الطائرة  شهد  م م.م دعاء + م. ي ج. ايقاع +هند وليد ب د. زين  ساحة وميدان  ء+ د. لمياىد. من  لياقة بدنية  9.45

 + هند وليد  ب د. زين  ساحة وميدان  ديانا+ ء د. شهبا كرة الطائرة  + غفران ء د. لقا كرة سلة  + رماح ى د. ند كرة يد 11.30

 + رماح ى د. ند كرة يد +غفرانء د. لقا كرة سلة      + دياناء د. شهبا كرة الطائرة  +هند وليد ب د. زين  ساحة وميدان  12.45

          

 األربعاء   
 عملي      

 +هند وليد ب د. زين  ساحة وميدان  ء+ د. لمياىد. من  لياقة بدنية  هدى  م+م.   ىد. بشر  ج. أجهزة  + غفران ء د. لقا كرة سلة  8.30

 +غفرانء د. لقا كرة سلة      هدى  م +م.  ىد. بشر  ج. أجهزة  شهد   مم.م دعاء + م.  ي ج. ايقاع +هند وليد ب د. زين  ساحة وميدان  9.45

 هدى  م+م.ىد. بشر  ج. أجهزة  + هند وليد  ب د. زين  ساحة وميدان  + رماح  ى د. ند كرة يد شهد   مم.م دعاء + م.  ي ج. ايقاع 11.30

 ء+ د. لمياىد. من  لياقة بدنية  + رماح  ى د. ند كرة يد +هند وليد ب د. زين  ساحة وميدان  هدى  م+م.ىد. بشر  ج. أجهزة  12.45

          

الخميس  
 الكتروني 

 اللغة العربية /   8,30

 سجى محمد جاسم اللغة اإلنكليزية / م.م  10,30

12,30  

1,30  

   


