
 : )مسائي( المرحلة االولى

 الرمز المرحلة المادة اسم التدريسي الوقت  اليوم

 

 االحد

  

3.00-5.00 

 bd2ymtu األولى طالب  األثقال  علي سعد عزيز م.م 

 Kyicfze األولى طالبات  اللياقة البدنية  مروه عبد الكاظم م.م 

 Fh7jsua ب( -االولى )أ اسس تربية  م.م سارة كاظم 5.00-7.00

 االثنين
 

3.00-5.00 

 jk2ss5i األول ب الساحة والميدان احمد شاكر م.م 

 mwrjjzb االول أ ساحة وميدان م.م  ضحى طارق 

 gapdq3s ب( -االولى )أ الصحة والترويح جمعه د.هدى 5.00-3.00 الثالثاء

 St35llp ب( -االولى )أ الحاسبات طالل  م.م كرار 5.00-7.00

 االربعاء
 Dosorky ب( -االولى )أ اللغة العربية  جمعه  د.هدى 3.00-5.00

 Xcyaewo ب( -االولى)أ االنكليزي م.م عباس عبود 5.00-7.00

 

 الخميس

 6kim4sb ب( -االولى )أ الحقوق  م.م سارة كاظم 3.00-4.00

 V7engne ب( -االولى)أ التشريح فالح  د. حسنين 4.00-6.00

 :  )مسائي(المرحلة الثانية 
 الرمز المرحلة المادة اسم التدريسي الوقت  اليوم

 االحد

  

 

3.00-5.00 

 Ytiaplk الثاني ب كرة اليد علي رعد م.م 

 day4ldy الثاني أ كرة اليد د . ضحى شاكر 

 wr2ujnj الثاني ب المالكمة  علي سعدم.م  5.00-7.00

 su7yqqu الثاني طالبات  جمناستك األجهزة عال سالم م.م.

 

 

 االثنين

 2hz4ull ب( -الثانية)أ تدريب رياضي   د حارث عبد االله  3.00-5.00

 

5.00-7.00 

 Lzvwgqh الثاني أ العروض عال سالم م.م 

 e73ruyf الثاني ب الجمناستك بشار عبد الحميد م.م 

 P5kgyj4 ب( -الثانية )أ االختبارات  صاحب  د. بسام 7.00-9.00

 w6hhvqd ب( -الثانية )أ االحصاء زهراء سعد كاظم  5.00-3.00 الثالثاء

 Fbbxmry ب( -الثانية )أ الديمقراطية م.م ساره كاظم  5.00-6.00

 Hkvmmaq ب( -الثانية )أ طرائق التدريس م.م مروة عبد الكاظم  6.00-8.00

 
 االربعاء

 w425utx ب( -الثانية )أ بايوميكانيك م.م ضحى طارق  3.00-5.00

 Ynnee5m ب( -الثانية )أ الحاسبات م.م كرار طالل  5.00-7.00

 Fkxmznn ب( -الثانية )أ اللغة االنكليزية م.م عباس عبود  7.00-9.00

 

 

 الخميس

 Esoctlr ب( -الثانية )أ كرة السلة  د حارث عبد االله 3.00-5.00

 

5.00-7.00 

 Qivpqzl الثانية ب كرة الطائرة  د بسام صاحب 

 ghkvg47 الثاني أ  كرة الطائرة مروه عبد الكاظمم.م 

 

7.00-9.00 

 lksmkf3 الثاني ب  الساحة والميدان احمد شاكر م.م 

 wyq4j37 الثاني طالبات ساحة وميدان  علي سعد. م م

 

 

 

 



 : )مسائي( المرحلة الثالثة

 الرمز المرحلة المادة اسم التدريسي الوقت  اليوم

  االحد

3.00-5.00 

 u6l4pgt الثالثة طالب الجمناستك  م.م بشار عبد الحميد 

 ws4o2va الثالث أ كرة اليد   شاكرضحى  د

 kjxmnb3 ب( -الثالثة )أ كرة القدم م.م مهند فاضل  5.00-7.00

 

7.00-9.00 

 3m6rpwe الثالث أ الساحة والميدان  ضحى طارقم.م 

 cyrkw3t الثالث ب الساحة والميدان م.م احمد شاكر 

 

 

 االثنين

 4ehv5z2 ب( -الثالثة )أ طرائق التدريس عملي  د بسام صاحب  3.00-5.00

 

5.00-7.00 

 252mxjf الثالثة طالبات جمناستك األجهزة  م.م عال سالم 

 Esrnfcy الثالث ب المبارزة م.م علي سعد 

 

7.00-9.00 

 Oknhozr الثالث أ مبارزه   ضحى طارق م.م 

 nwmgfth الثالث ب كرة اليد  م.م علي رعد 

 الثالثاء

 vjfgbju الثالث أ ألعاب المضرب م.م ضحى طارق 3.00-5.00
 mrlk62p الثالث ب المصارعة  م.م بشار عبد الحميد

 

5.00-7.00 

 U2jy2lf الثالثة طالبات جمناستك االيقاعي م.م عال سالم 

 tmt4jx7 الثالث ب كرة الطائرة  م.م احمد شاكر  

 Fji7nme ب( -الثالث)أ التعلم الحركي د ضحى شاكر  7.00-9.00

 اربعاء

 Wkwjud5 ب( -الثالث )أ الفسلجة د . حسنين فالح 3.00-5.00

 Ptbqsoe ب( -الثالث )أ االصابات الرياضية د . حسنين فالح  5.00-700

 Pfczke7 ب( -الثالث)أ بحث علمي  م.م عال سالم  7.00-9.00

 

 الخميس
 

 dwpw2ou ب( -الثالث )أ التحليل الحركي  علي رعد م.م  3.00-5.00

 6ger6ft ب( -الثالث)أ اللغة االنكليزية م.م عباس عبود  5.00-7.00

 5uu6q6x الثالث أ كرة الطائرة  م.م مروة عبد الكاظم  7.00-9.00

 y2b3fwg الثالث ب ألعاب المضرب م.م علي رعد 

 )مسائي(لمرحلة الرابعة ا

 الرمز المرحلة المادة اسم التدريسي الوقت  اليوم

 Km7isl5 (الرابعة)أ كرة السلة  م.م احمد شاكر  5.00-3.00 االحد

 Shacoqy ب( -الرابعة)أ االدارة والتنظيم  عبد االله د. حارث 5.00-7.00

 Jrrnrkw ب( -الرابع)أ تدريب رياضي رعدم.م علي  7.00-9.00 

 

 االثنين

 Imfw7zo ب( -الرابعة)أ علم النفس الرياضي م. م مهند فاضل 3.00-5.00

 

5.00-7.00 

 Boywkfh الرابع أ كرة اليد د ضحى شاكر 

 t5iqukx الرابع ب كرة اليد م.م علي رعد 

 
 الثالثاء

 Km7isl5 الرابعة)ب( كرة السلة  د حارث عبد االله  3.00-5.00

 jd4skua الرابع ب الساحة والميدان م.م احمد شاكر 

 a6cyu6s ب( -الرابع )أ كرة الصاالت م.م مهند فاضل  5.00-7.00

 
 االربعاء

 

3.00-5.00 

 qbdmi3d الرابع أ كرة الطائرة  م.م مروة عبد الكاظم 

 Qgmszjz الرابع ب  الطائرةكرة  د بسام صاحب 

 ogdvhf4 ب( -الرابعة)أ كرة القدم م.م مهند فاضل 5.00-7.00

 
 الخميس

 Kndz5na ب( -الرابعة)أ اللغة االنكليزية  م.م عباس عبود  3.00-5.00

 e5mfwuq الرابع أ الساحة والميدان  م.م ضحى طارق 5.00-7.00

 الرابعة مشاريع بحوث 7.00-9.00



 


