
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة حلةكلية ال
 التربية البدنية وعلوم الرياضةقسم 

 
  2122 - 2120 جدول الدروس االسبوعي للمواد النظرية الحضورية للعام الدراسي 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 

                              0200 – 0202جدول الدروس االسبوعي للمواد النظرية الحضورية للعام الدراسي        

 لقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة للمرحل )) الثانية // الثالثة // الرابعة (( الدراسة الصباحية

 وقت المحاضرة اسم التدريسي رقم القاعة المادة النظرية المرحلة اليوم ت

اختبارات  الثانية السبت 2
 وقياس

 20:02 – 22:02 أ.م.د صالح بلش عمادة  4

 20:02 أ.د مازن عبد الهادي عمادة 4 احصاء رياضي الثانية 0

 االثنين 1
 

 22 التدريبعلم  الثانية

 مختبرات

 22:02 – 0:02 م.م عمر حسام الدين

 22 بايوميكانيك الثانية 2

 مختبرات

 20:02 – 22:02 أ.د احمد عبد االمير

 الثالثاء 1
 

 20:02 – 22:02 أ.د مازن عبد الهادي ختبراتم 9 التعلم الحركي الثالثة

 20 فسلجة الثالثة 2

 مختبرات

 20:02 أ.د مازن عبد الهادي

علم التدريب  الرابعة 0
 الرياضي

20 

 مختبرات

 22:02 – 0:02 أ.د احمد عبد االمير

 20 ادارة وتنظيم الرابعة 4

 مختبرات
 20:02 – 22:02 أ.د ياسين علوان

 20:02 – 22:02 م.د علي عبد االمير عمادة 0 طب رياضي الثالثة االربعاء 1

 20 البحث العلمي الثالثة 2

 مختبرات

 20:02 وهب رزاق م.د

علم النفس  الرابعة 3
 الرياضي

 22:02 – 0:02 أ.د ياسين علوان عمادة 0

رياضة  الرابعة 4
 الخواص

 20:02 – 22:02 م.م احمد مالك عمادة 0

 

 

 
 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة حلةكلية ال
 التربية البدنية وعلوم الرياضةقسم 

 
  2122 - 2120 جدول الدروس االسبوعي للمواد النظرية الحضورية للعام الدراسي 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

  

                              0200 – 0202جدول الدروس االسبوعي للمواد النظرية الحضورية للعام الدراسي        

 للمرحل )) الثانية // الثالثة // الرابعة (( لقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة الدراسة المسائية

 وقت المحاضرة اسم التدريسي رقم القاعة المادة النظرية المرحلة اليوم ت

اختبارات  الثانية السبت 2
 وقياس

 0:02 – 4:02 أ.م.د صالح بلش عمادة  4

 0:02 أ.د مازن عبد الهادي عمادة 4 احصاء رياضي الثانية 0

 االثنين 1
 

 22 علم التدريب الثانية

 مختبرات

 4:02 – 0:02 م.م عمر حسام الدين

 22 بايوميكانيك الثانية 2

 مختبرات

 0:02 – 4:02 أ.د احمد عبد االمير

 الثالثاء 1
 

 0:02 – 4:02 أ.د مازن عبد الهادي مختبرات 9 التعلم الحركي الثالثة

 20 فسلجة الثالثة 2

 مختبرات

 0:02 أ.د مازن عبد الهادي

علم التدريب  الرابعة 0
 الرياضي

20 

 مختبرات

 4:02 – 0:02 أ.د احمد عبد االمير

 20 ادارة وتنظيم الرابعة 4

 مختبرات
 0:02 – 4:02 أ.د ياسين علوان

 0:02 – 4:02 م.د علي عبد االمير عمادة 0 طب رياضي الثالثة االربعاء 1

 20 البحث العلمي الثالثة 2

 مختبرات

 0:02 م.د وهب رزاق

علم النفس  الرابعة 3
 الرياضي

 4:02 – 0:02 أ.د ياسين علوان عمادة 0

رياضة  الرابعة 4
 الخواص

 0:02 – 4:02 م.م احمد مالك عمادة 0

 

 

 

             

 

  


