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 جامعة القادسية(   –جدول الدروس النظرية )كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 اليوم كود الصف رابط الصف
عدد 

 الساعات
 المرحلة الدراسية المادة  مدرس المادة  عدد الشعب 

https://classroom.google.com/c/MjA4MjkwNTk3MzI0?cjc=kotjqxi kotjqxi اللغة االنكليزية  م نادية حمزة. م جميع الشعب  8.30 االحد 

 

 المرحلة األولى 

https://classroom.google.com/r/MTcyMDU4Mzc5ODU2/sort-last-name 76tslxd 10.30 االحد A.B.C.D.E د أسعد عدنان. أ 

 التشريح 

https://classroom.google.com/c/MjA4NjIzNjQ2Mzgz wyhnskz 10.30 االحد F.G.H.I.J د بشير شاكر. م. أ 

https://classroom.google.com/c/MTcxOTI2NjEyOTE1 67jcaww اللغة العربية صالحد خوله . م جميع الشعب  12.30 االحد 

https://classroom.google.com/c/MjUyMDczODQ3NjE1?cjc=cybfnsv cybfnsv حقوق اإلنسان جبار أ.م.د اولياء  جميع الشعب  8.30 االثنين 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTcyMDYwMjQ5ODkw Nlnk377 12.30 االثنين A.B.C.D.E د صبا شاكر . م. أ 

 التاريخ

https://classroom.google.com/c/MjM3MzEyMjEzODI1?cjc=3c7uwfg 3c7uwfg 12.30 االثنين F.G.H.I.J د جعفر شعيل . م. أ 
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 جامعة القادسية(   –جدول الدروس النظرية )كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 المرحلة الدراسية المادة  المادة مدرس  عدد الشعب  عدد الساعات اليوم كود الصف رابط الصف

https://classroom.google.com/c/MjMyMTU1Mjg1MDAz mdsfuzy  8.30 الثالثاء A.B.C د مي علي عزيز. أ 

 اإلحصاء

 المرحلة الثانية 

https://classroom.google.com/c/MTcxOTI2MjU0Mzcx l7ee637  8.30 الثالثاء D.E.F.G د عالء كاظم. م. أ 

https://classroom.google.com/r/MjA4NjE4NTgzNTkx/sort-last-name laotjkh  10.30 الثالثاء A.B.C د رحيم رويح حبيب. أ 

 تدريب رياضي
https://classroom.google.com/c/MTcxOTI1NzQwNTQw xexgdev  10.30 الثالثاء D.E.F.G د وسام فالح . م. أ 

https://classroom.google.com/c/MjMyMTY3MzQ0NjY4 wrquari  حاسبات عباسم رشا . م جميع الشعب  12.30 الثالثاء 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTcyMDUxMjc0MDI0 wejdy7g  الديمقراطية د حيدر كاظم. م. أ جميع الشعب  1.30 الثالثاء 

https://classroom.google.com/c/MjA4NjE4MjkwNDQ4 2lbcqc6 10.30 االربعاء A.B د حازم موسى. أ 

 االختبارات والقياس 
https://classroom.google.com/c/MjA4Mjg2NDc2MTk3?cjc=iwhjuyi iwhjuyi 10.30 االربعاء C.D.E.F.G د مهند ياسر. م. أ 

https://classroom.google.com/c/MTg1OTE2ODY2ODA0?cjc=zpvdlfr Zpvdlfr 12.30 االربعاء A.B.C د هشام هنداوي . أ 

 البايوميكانيك
https://classroom.google.com/u/1/c/MTcxODUxOTM5MjE4 pugryu4 12.30 االربعاء D.E.F.G د حسين مردان عمر . أ 

https://classroom.google.com/c/MTcyMDYwNzYyODAy 55oo7nj 8.30 الخميس E.F.G د حسن عالوي . م 

 اللغة االنكليزية 

https://classroom.google.com/c/MjA4MjUyNTk5MjEx?cjc=bu5po6q bu5po6q 12.30 الخميس A.B.C.D  حيدر توفيق . م 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjMyMjQzNTI1MDM1 62y5erf 8.30 الخميس A.B.C.D د حازم علي. م. أ 
 طرائق تدريس 

https://classroom.google.com/u/1/c/MjA4NjAxOTY2NjE5 ulq2ukw 12.30 الخميس E.F.G د عالء خلدون . م. أ 
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 جدول الدروس النظرية  

 جامعة القادسية(   –)كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 

 المرحلة الدراسية المادة  مدرس المادة  عدد الشعب  عدد الساعات اليوم كود الصف رابط الصف

https://classroom.google.com/c/MTI4MzE2NDE1MTU4 7h6tk2c 8.30 االحد A.B.C د احمد عبد االمير شبر . أ 
 تحليل حركي

 المرحلة الثالثة 

https://classroom.google.com/c/MTcxNzUwNTkxNDM5?cjc=gn2tcqh gn2tcqh 8.30 الحدا D.E.F.G.H د مشتاق عبد الرضا . م. أ 

https://classroom.google.com/c/MjA4NDgzNDI4MTY3 73m417b 10.30 االحد A.B.C.D د قيس سعيد . أ 

 الفسلجة
https://classroom.google.com/c/MTcyMDY4NjIyOTUw?cjc=irtxlgj irtxlgj 10.30 االحد E.F.G.H د علي مهدي. أ 

https://classroom.google.com/c/MTcxODc3ODk2NTY1؟cjc=kiwgr7q kiwgr7q 12.30 االحد A.B.C.D د روال مقداد. أ 

 تعلم حركي
https://classroom.google.com/c/MjMyMTQ4ODA1NzAw?cjc=xstg6j6 xstg6j6 3012. االحد E.F.G.H د رياض جمعة . م. أ 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTcyMDYxNDQ3MzE3 mwnhzn3 8.30 االثنين F.G.H د حسن عالوي . م 

 اللغة االنكليزية 
https://classroom.google.com/c/MjA4MjU4NTg2MjQ3?cjc=eb4mmoe eb4mmoe 10.30 االثنين A.B.C.D.E  حيدر توفيق. م 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjQyNzg3MTIwNzZa?cjc=3uo5f2q gvjckcg 10.30 ثنيناال F.G.H د علي بديوي. م. أ 

 االصابات
https://classroom.google.com/c/MTcyMjAxNTk0OTkx b5ygl4t 8.30 االثنين A.B.C.D.E د عمار مثنى. م. أ 

https://classroom.google.com/r/MTcxODI5NTUzNjY0/sort-first-name ternu6j 

 12.30 االثنين

A.B.C.D.E د أكرم عبد الحسين . م 

 البحث العلمي

https://meet.google.com/tdy-uhpd-qoc?authuser=0 Ebqc4oo F.G.H  أ.د االء عبد الوهاب 
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 جدول الدروس النظرية  

 جامعة القادسية(   –)كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 

 المرحلة الدراسية المادة  مدرس المادة  عدد الشعب  عدد الساعات اليوم كود الصف رابط الصف

https://classroom.google.com/u/1/c/MjA4NjI0NTUxOTAx nabz3oq 8.30 الثالثاء A.B.C د علي عطشان خلف. أ 

 التدريب الرياضي

 الرابعة

https://classroom.google.com/u/0/c/MjMyMTU3MzIzMDc4 l52ggmp 8.30 الثالثاء D.E.F د أكرم حسين. أ 

https://classroom.google.com/u/0/r/MTcxOTEyNzAyOTUx/sort-last-

name 
sjnx2w3 12.30 الثالثاء A.B.C د ساجت مجيد . م. أ 

 االدارة

https://classroom.google.com/u/0/c/MjMyMjQyNzAzNzg2 4g3g3y6 12.30 الثالثاء D.E.F د حيدر محمد مصلح. م 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjMyMTYwOTY3MTEw yittb3q  10.30 االربعاء A.B.C د علي حسين هاشم. أ 

 علم النفس

https://classroom.google.com/u/0/c/MjA4Mjk0Mjk0OTg0 5wkhxj7  10.30 االربعاء D.E.F د حيدر كريم. م. أ 

https://classroom.google.com/c/MjA4MjkwNTk3MzY1?cjc=ftpr5t4 ftpr5t4  اللغة االنكليزية  م نادية حمزة . م جميع الشعب 12.30 الخميس 
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