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ايام  

 االسبوع 
 الوقت 

 المرحلة الثالثة  المرحلة االولى 

Group A Group B Group A Group B 

 االحد 

 الطائرة الكرة  الساحة والميدان  األثقال  كرة القدم  2:30

 د بسام صاحب  م أحمد شاكر فرمان . م م علي سعد . م م ضحى طارق . م أستاذ المادة 

 المصارعة  جمناستك ايقاعي  كرة السلة  الساحة والميدان  4:30

 د بشار حميد عبد المجيد  م.م عال سالم غازي حسنين فالح حسن . د  م احمد شاكر فرمان . م أستاذ المادة 

 جمناستك فني  جمناستك فني  الساحة والميدان  الكشفية التربية  6:30

 د بشار حميد عبد المجيد  م عال سالم . م م احمد شاكر فرمان . م بسام صاحب عبد االمير . د أستاذ المادة 
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 االثنين 

 المبارزة  الكرة الطائرة  كرة القدم  السباحة  2:30

 م ضحى طارق . م مروه عبد الكاظم م . م م علي سعد . م م احمد شاكر فرمان . م أستاذ المادة 

 الساحة والميدان  ألعاب المضرب  التربية الكشفية  كرة السلة  4:30

 م أحمد شاكر فرمان . م ضحى طارق  م. م بسام صاحب عبد االمير . د م مروه عبد الكاظم . م أستاذ المادة 

 طرائق التدريس  المبارزة  السباحة  اللياقة البدنية  6:30

 د بسام صاحب  م ضحى طارق . م م احمد شاكر فرمان . م م مروه عبد الكاظم . م المادة أستاذ 
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ايام  

 االسبوع 
 الوقت 

 المرحلة الثالثة  المرحلة االولى 

Group A Group B Group A Group B 

 الثالثاء 

 كرة القدم  كرة اليد    2:30

 م مهند فاضل . م ضحى شاكر . د   أستاذ المادة 

 كرة اليد  كرة القدم    4:30

 م علي رعد . م م مهند فاضل . م   أستاذ المادة 

 ألعاب المضرب  طرائق التدريس    6:30

 م علي رعد . م د بسام صاحب    أستاذ المادة 
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ايام  

 االسبوع 
 الوقت 

 الرابعة المرحلة    الثانية المرحلة   

Group A Group B Group A Group B 

 االربعاء 

 والميدان  الساحة القدم  كرة الطائرة  الكرة الرياضية  العروض 2:30

 فرمان  شاكر أحمد م. م فاضل  مهند م. م صاحب  بسام د سالم  عال م. م المادة  أستاذ

 ( صاالت )القدم  كرة الطائرة  الكرة السلة  كرة فني  جمناستك 4:30

 فاضل  مهند م. م الكاظم  عبد مروه م. م االله  عبد ارثح.  د سالم  عال م. م المادة  أستاذ

 الطائرة  الكرة ( صاالت )القدم  كرة المالكمة  الطائرة  الكرة 6:30

 صاحب  بسام د فاضل  مهند م. م سعد  علي م. م الكاظم  عبد مروه م. م المادة  أستاذ
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 الخميس 

2:30 
 والميدان  الساحة

 
 السلة  كرة اليد  كرة اليد  كرة

 االله  عبد ارثح.  د شاكر  ضحى. د رعد  علي م. م فرمان  شاكر أحمد م. م المادة  أستاذ

 القدم  كرة والميدان  الساحة فني  جمناستك السلة  كرة 4:30

 فاضل  مهند م. م فرمان  شاكر أحمد م. م المجيد  عبد حميد بشار د االله  عبد ارثح.  د المادة  أستاذ

 اليد  كرة السلة  كرة والميدان  الساحة اليد  كرة 6:30

 رعد  علي م. م االله  عبد ارثح.  د فرمان  شاكر أحمد م. م شاكر  ضحى. د المادة  أستاذ
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