
 مسائيةجدول الدروس االسبوعي لطلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / الدراسة ال
 0202-0202للعام الدراسي 

 االول مسائي

 الصف االلكتروني رابطوالمادة   اسم التدريسي الوقت اليوم

 االحد

 م.م بارق جاسم مساء   4022
 اللغة االنكليزية

https://meet.google.com/lookup/cnoanuoorh?authuser=1&hs=179  

 م.م سهيل علي مساء   0022
 حقوق االنسان

https://classroom.google.com/c/MjEwMjIyODQ1MzIx?cjc=ufrfgbl  

 م.م دعاء وليد مساء   0022
 اللغة العربية

https://meet.google.com/lookup/ak656rrelr  

 االثنين

 أ.م.د ابراهيم فيصل مساء   4022
 التربية الرياضيةفلسفة تاريخ 

https://meet.google.com/lookup/gx6fxe3vsj  

 م.د عالء جاسم مساء   0022
 التشريح

https://meet.google.com/lookup/hwknaowvcv  

 حضوريا  في الكلية –الدروس العملية  الثالثاء

 حضوريا  في الكلية –الدروس العملية  االربعاء

 حضوريا  في الكلية –الدروس العملية          الخميس
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 مسائيالثاني 
  اليوم

 حضوريا  في الكلية –الدروس العملية   االحد

 حضوريا  في الكلية –الدروس العملية   االثنين

 حضوريا  في الكلية –الدروس العملية               الثالثاء

 الصف االلكتروني رابطوالمادة   اسم التدريسي الوقت 

 االربعاء

 مساء   4022
 أ.د فاتن محمد
 أ.م.د امجد حامد

 االختبارات
https://meet.google.com/lookup/cp3nhncdvf?authuser=1&hs=179  

 أ.د حميد احمد مساء   0022
 البايوميكانيك

https://meet.google.com/lookup/fkh7sj4kfg?authuser=1&hs=179  

 الخميس

 م.م بارق جاسم مساء   4022
 اللغة االنكليزية

https://meet.google.com/lookup/bkk2m3e4ue?authuser=1&hs=179  

 مساء   0022
 م.د عاطف عبدالخالقأ.

 أ.م.د عدي محمود

 علم التدريب
https://meet.google.com/lookup/etj2e7x522?authuser=1&hs=179  

 م.م عبدهللا نجرس مساء   0022
 االحصاء

https://meet.google.com/lookup/cuidok23k3?authuser=1&hs=179  
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 0202-0202للعام الدراسي 

 

 مسائي الثالث

 الصف االلكتروني رابطوالمادة   اسم التدريسي الوقت اليوم

 االحد

 م.طه غافل مساء   4022
 االصابات البدنية

https://meet.google.com/lookup/eycyxotce5?authuser=1&hs=179  

 م.م علي عاصي مساء   0022
 اللغة االنكليزية

https://meet.google.com/lookup/e4czgkeblo?authuser=1&hs=179  

 م.د عالء جاسم مساء   4022 
 الفسلجة

https://meet.google.com/lookup/hyhwhlosyh?authuser=1&hs=179  

 االثنين

 مساء   0022
 أ.م.د مراد احمد
 م.د ندى ابراهيم

 التعلم الحركي
https://meet.google.com/lookup/hfh7sah2gt?authuser=1&hs=179  

 م.د ثامر تركي مساء   0022
 البحث العلمي

https://meet.google.com/lookup/feoq6qvxcy?authuser=1&hs=179  

 حضوريا  في الكلية –الدروس العملية   الثالثاء

 حضوريا  في الكلية –الدروس العملية   االربعاء

   الخميس
 حضوريا  في الكلية –الدروس العملية                      
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 مسائيالرابع 
  اليوم

 حضوريا  في الكلية –الدروس العملية  االحد

 حضوريا  في الكلية –الدروس العملية  االثنين

 حضوريا  في الكلية –الدروس العملية                                                        الثالثاء

 الصف االلكتروني رابطالمادة  و اسم التدريسي الوقت 

 االربعاء

 عبدهللا محمد أ.م.د مساء   0022
 علم التدريب

https://meet.google.com/lookup/do4pfukgge?authuser=1&hs=179  

 أ.م.د سالم خلف مساء   4022
 االدارة والتنظيم

https://meet.google.com/lookup/dyugbch6ee?authuser=1&hs=179  

 م.م عمر حمد خلف مساء   0022
 رياضة المعاقين

 

 الخميس

 مساء   0022
 أ.د عبدالودود احمد

 

 علم النفس الرياضي
https://meet.google.com/lookup/ekl46tlsa7?authuser=1&hs=179  

 علي عاصيم.م  مساء   0022
 اللغة االنكليزية 

https://meet.google.com/lookup/fhj72sqixt?authuser=1&hs=179  
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