
   جدول المحاضرات االلكتروني والعملي للمرحلة الثانية 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 

 

 سجى محمد جاسم اللغة اإلنكليزية / ست  8.30

 قاسم  دعلم التدريب / د. سها      11,30    

 ميكانيك / د. ايمان صبيحبايو  1.30     

       1.30  

   

 االحد 
 

 عملي 

 د. ايمان +غفران  ساحة وميدان   + د. لقاء ند. غصو رماية د. وداد+ سجى خالد  كرة يد + ايمانلد. اسي  ساحة وميدان   8.30-9.30

 + د. لقاء ند. غصو رماية + ايمانلد. اسي  ساحة وميدان   د. ايمان +غفران  ساحة وميدان   د. وداد+سجى خالد  كرة يد 9.30-10.30

 د. انتصار+ بتول  ج. أجهزة  د. وداد+سجى خالد  كرة يد ء +د. لقا ء د. نجال كرة الطائرة   د. لمى +د. شهباء   كرة الطائرة   11.0-12.00

 د. وداد+سجى خالد  كرة يد ء +د. لقا ء د. نجال كرة الطائرة     ر+ د. نوق د. اشرا مبارزة  + فاطمة  ر د. سح كرة السلة  12.00-1.00

 د. لمى+ د. شهباء كرة الطائرة   + فاطمة  ر د. سح كرة السلة  د. انتصار+ بتول  ج. أجهزة    ر+ د. نوق د. اشرا مبارزة  1.00-2.00

          

 االثنين 
 

 عملي      

 + فاطمة  ر د. سح كرة السلة  زهراء علي كاطع حاسوب   ء +د. لقا ء د. نجال كرة الطائرة   ة +د. نديملد. اقبا طرائق تدريس   8.30-9.30

 د. لمى +زهراء  كرة الطائرة   د. انتصار+ بتول  ج. أجهزة  + فاطمة  ر د. سح كرة السلة  زهراء علي كاطع حاسوب   9.30-10.30

 زهراء علي كاطع حاسوب   ء +د. لقا ء د. نجال كرة الطائرة   ة نديم+د. لد. اقبا طرائق تدريس   د. انتصار+ بتول  ج. أجهزة  11.00-12.0

 ق +د. اشرا ةد. فاطم  مبارزة  ة +د. نديملد. اقبا طرائق تدريس   + د. لقاء ند. غصو رماية د. لمى +زهراء  كرة الطائرة   12.00-1.00

 ة +د. نديملد. اقبا طرائق تدريس   ق د. فاطمة+. اشرا  مبارزة                         زهراء علي كاطع حاسوب   ء + د. لقاند.غصو رماية 1.00-2.00

          

 ء  الثالثا
 

 الكتروني    
 

 اختبارات وقياس / د. نور حاتم     8.30

 حاسوب / زهراء علي كاطع  10,30     

 ناطق  ن فسلجه / د. غصو 11.30     

  

  

 األربعاء   
 

 

  

  

    

   

 الخميس  
 الكتروني 

 (         1)تاريخ التربية البدنية / د. زينب علي عبد األمير      ف  8,30   

 ( /       1)التربية الكشفية / د. نبال كريم عبد هللا      ف  10,30   

 (        1)علم التشريح / د. ابتسام خلف    ف  12,30   

  


