
 

  الجامعة كلية المعارف  - التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

  للدراسة الصباحية

 

  
 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية   المرحلة األولى 

 Bشعبة  Aشعبة  Bشعبة  Aشعبة  Bشعبة  Aشعبة   Bشعبة  Aشعبة 

  اسم المادة   اسم المادة  اسم المادة   اسم المادة  الوقت  اليوم 

 ت السب

 qe3yyjy  -ساحة  qe3yyjy–ساحة  8.30
  -جمناستك 

bvwe35n 
  -جمناستك 

bvwe35n 
 -كرة القدم 

he5mq5m 
  –كرة القدم 

he5mq5m 
 73s424c-ادارة 73s424c-ادارة

 ezli7pk  -ساحة ezli7pk  -ساحة 3ngjrjw  -اثقال  3ngjrjw  -اثقال 10.30
 -الكرة الطائرة
gul7ruc  

 -الكرة الطائرة
gul7ruc 

 ardvrxmعلم النفس  ardvrxmعلم النفس

 gvd6vde -طرائق mwtfywl -كرة السلة  mwtfywl-كرة السلة  12.30
 -طرائق

gvd6vde 
 f2uxibf E- nvykqxy E- nvykqxy -تنس f2uxibf -تنس

 االحد 

8.30 E- z2o7hxz E-  z2o7hxz  بايوajhuzss-   بايوajhuzss- ساحة-  xgnfxbz ساحة-  xgnfxbz 
 -الكرة الطائرة
bq3q5tw 

  -الكرة الطائرة
bq3q5tw 

 ksk7kjp -تدريب - - 10.30
  -يبتدر

ksk7kjp 
 3qlj43s-طرائق 3qlj43s -طرائق shcnhoz  -طرائق  shcnhoz  -طرائق

 - - tziyluu -جمناستك   tziyluu  -جمناستك  - - ivz2fg5   -عربي ivz2fg5  -عربي 12.30

 االثنين 

 o5o4nka -كرة السلة   5onnxxk -الحاسوب  5onnxxk -الحاسوب  8.30
 -كرة السلة 

o5o4nka 
  - اصابات

me4huzg  
 xlvxhkw  -ساحة xlvxhkw  -ساحة  me4huzg  - اصابات

 zbxgmq2- كشافة  zbxgmq2 -كشافة 10.30
 -الكرة الطائرة
r5kv2z3 

 -الكرة الطائرة
r5kv2z3 

 i43b4fp  -كرة اليد  i43b4fp  -كرة اليد  gl55dbq -اختبارات gl55dbq-اختبارات

- جمناستك بنات  7hyptkz -لياقة بنات  12.30
4qunwcy 

 - - zgia6oq- فسلجة zgia6oq- سلجةف -

 الثالثاء 

 dhqaaqh-سباحة l5i3qgj -كرة القدم   l5i3qgj -كرة القدم  8.30
 -سباحة

dhqaaqh 
 rkj5trw -تدريب rkj5trw-تدريب ehs6djq -مبارزة ehs6djq -مبارزة

 hsq63ug-احصاء qe3yyjy–ساحة  qe3yyjy–ساحة  10.30
 - احصاء

hsq63ug 
 x3cjmsw  -حاسوب x3cjmsw  -حاسوب ajl2z7d -كرة اليد  ajl2z7d  -كرة اليد 

  oz6cjmc   -ةعالجي - - 12.30
  -عالجية

oz6cjmc 
  -مصارعة 

gyvzfrp 
 gyvzfrp  -مصارعة 

 -اسس تربية
upkf7kv 

 -اسس تربية
upkf7kv 

 االربعاء 

 vi7dwom -مالكمة  uvrmiww  -التشريح  uvrmiww-التشريح  8.30
 -مالكمة

vi7dwom 
 l6oqnpa -بحث l6oqnpa- بحث

  -كرة القدم 
np7ravu 

 np7ravu  -كرة القدم 

 cb7dc7l  -كرة السلة  cb7dc7l -كرة السلة  uxxmha2-تعلم uxxmha2 -تعلم ezli7pk -ساحة ezli7pk -ساحة qjsjqzj -تاريخ qjsjqzj-تاريخ 10.30

 ixjnrfy -كرة اليد  5ecc6qx-حقوق 5ecc6qx-حقوق 12.30
  -كرة اليد 

ixjnrfy 
  -جمناستك بنات

Ispl62p 
- - - 



 

  الجامعة كلية المعارف  - التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
  لدراسة المسائيةا

  

  

  

  

 
  

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية   المرحلة األولى 
 Bشعبة  Aشعبة  Bشعبة  Aشعبة  Bشعبة  Aشعبة  Bشعبة  Aشعبة 

  اسم المادة   اسم المادة  اسم المادة   اسم المادة  الوقت  اليوم 

 ت السب
 gyvzfrp  -مصارعة  gyvzfrp  -مصارعة  vi7dwom  –مالكمة  vi7dwom –مالكمة    2.00

  -علم النفس
ardvrxm 

  -علم النفس
ardvrxm 

 gul7ruc E-  nvykqxy E-  nvykqxy  -الكرة الطائرة  gul7ruc -الكرة الطائرة gvd6vde -طرائق gvd6vde  -طرائق   3.30
 ادارة -73s424c إدارة -f2uxibf 73s424c  -تنس f2uxibf -تنس ixjnrfy  -كرة اليد  ixjnrfy -كرة اليد    5.00

 االحد 
 xgnfxbz  -ساحة xgnfxbz ساحة   oz6cjmc -عالجية  oz6cjmc -عالجية   2.00

  -الكرة الطائرة
bq3q5tw  

  -الكرة الطائرة
bq3q5tw 

 3qlj43s-طرائق 3qlj43s-طرائق ehs6djq -مبارزة  ehs6djq -مبارزة ksk7kjp  -تدريب ksk7kjp  -تدريب   3.30
 - - shcnhoz -طرائق shcnhoz  -طرائق -ajhuzss بايو -ajhuzss بايو   5.00

 االثنين 
 xlvxhkw –ساحة  xlvxhkw -ساحة gl55dbq -اختبارات gl55dbq -اختبارات ezli7pk  –ساحة  ezli7pk  –ساحة     2.00
 cb7dc7l -كرة السلة  cb7dc7l -كرة السلة  zgia6oq -فسلجة zgia6oq -فسلجة o5o4nka  -كرة السلة  o5o4nka  -كرة السلة    3.30
 - -  me4huzg - اصابات me4huzg - اصابات bvwe35n  -جمناستك  bvwe35n  -جمناستك    5.00

 الثالثاء 

 ajl2z7d  -كرة اليد  ajl2z7d  -كرة اليد  dhqaaqh -سباحة dhqaaqh -سباحة    2.00
- اسس تربية
upkf7kv 

 -تربية اسس
upkf7kv 

 x3cjmsw  -حاسوب x3cjmsw  -حاسوب tziyluu -جمناستك  tziyluu -جمناستك  hsq63ug - احصاء hsq63ug - احصاء   3.30

5.00   
- جمناستك بنات
4qunwcy 

 rkj5trw -تدريب rkj5trw -تدريب he5mq5m  -كرة القدم  he5mq5m -كرة القدم  

 االربعاء 

 i43b4fp  -كرة اليد  i43b4fp -كرة اليد  uxxmha2 -تعلم uxxmha2 -تعلم ezli7pk -ةساح ezli7pk  -ساحة   2.00

3.30     
 الكرة الطائرة
r5kv2z3 

 -الطائرةالكرة 
r5kv2z3 

 l6oqnpa -بحث l6oqnpa -بحث
  -كرة القدم 

np7ravu 
 np7ravu  -كرة القدم 

5.00     Ispl62p جمناستك بنات    - - - 



 

  الجامعة كلية المعارف  - التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
  

 نية للدروس العملية (قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة) الرموز االلكترو
  المرحلة الرابعة   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى 

  الرمز  اسم المادة   ت  الرمز  اسم المادة   ت  الرمز  اسم المادة   ت  الرمز  اسم المادة   ت

  xlvxhkw ساحة وميدان  xgnfxbz  1 ساحة وميدان  ezli7pk  1 ساحة وميدان  3ngjrjw  1 االثقال  1

  bq3q5tw الطائرة الكرة  he5mq5m  2 كرة القدم o5o4nka  2 كرة السلة qe3yyjy  2 ساحة وميدان  2

  3qlj43s طرائق تدريس  gyvzfrp  3 مصارعة  r5kv2z3  3 الكرة الطائرة  mwtfywl  3 كرة السلة 3

  i43b4fp كرة اليد shcnhoz  4 طرائق التدريس  ixjnrfy  4 كرة اليد l5i3qgj  4 كرة القدم 4

  cb7dc7l السلةكرة  gul7ruc  5 الكرة الطائرة  vi7dwom  5 المالكمة  7hyptkz  5 لياقة بنات  5

 

  np7ravu كرة القدم ehs6djq  6 مبارزة  gvd6vde  6 طرائق التدريس  6

  f2uxibf تنس ارضي  bvwe35n  7 جمناستك(رجال)  7

 
  جمناستك(بنات)  8

 
4qunwcy  

  ajl2z7d كرة يد  8

  tziyluu جمناستك(رجال)  9

  Ispl62p جمناستك(بنات)  10 

 

  
  
 

 


