
                        

                                                                                                                            

    (2022- 2021للعام الدراسي )  ولىجدول المرحلة األ                                                                                                

 

       عدنان راضي فرجأ.م.د                                        محمد عبد الرضا حسان                                                                                                           دم.                 

                                      نظريةرئيس فرع العلوم ال                                                                                                                                                 نظرية   العلوم ال مقرر فرع              

 

 اليوم

 

الشعب

 ة

12.30الساعة  10.30الساعة   8.30الساعة    2.30الساعة  4.30الساعة   

 التدريسي المادة  التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة

 

 االحد

 

 حاسبات   1ش
 م.م نبيل عبد الرزاق

 م.م هالة عدنان كاظم 
 م.م جواد كاظم جواد فلسفة  م.م حيدر كاظم جري  اللغة االنكليزية  أ.م رافد دفار اللغة العربية

حقوق 

 االنسان 
 م.م قصي مجبل

 حاسبات أ.م رافد دفار اللغة العربية   م.م حيدر كاظم جري  اللغة االنكليزية  م.م قصي مجبل حقوق االنسان  2ش 
 الرزاق عبد نبيل م.م

 كاظم عدنان هالة م.م
 م.م قصي مجبل فلسفة

 االثنين

 م.د احمد مهدي سباحة  م.م فراس جاسب خلف العاب قوى أ.م.د مصطفى عبد الزهرة كرة القدم 1ش
____ ____ ____ ____ 

 _____ ____ م.د احمد مهدي سباحة م.م زينب عبد الكاظم اب قوىالع 2ش 
____ ____ ____ ____ 

 الثالثاء

 كشافة أ.م.د ناطق عبد الرحمن اثقال أ.م.د مصطفى عبد الزهرة كرة القدم 1ش
 م.د محمد عبد الرضا حسان

 م.م ضحى محمد حافظ  
____ ____ ____ ____ 

 كرة الصاالت م.م زينب عبد الكاظم العاب قوى 2ش 
 أ.م.د عدنان راضي

 م.م ضحى محمد حافظ
 كرة الصاالت

 أ.م.د عدنان راضي

 محمد حافظم.م ضحى 

____ ____ ____ ____ 

 االربعاء

 كرة السله م.م فراس جاسب خلف العاب قوى 1ش
 أ.م.د احمد عبد االئمة كاظم

 م.م مازن عبد االئمة كاظم
 أ.م.د مصطفى جاسب تشريح

____ ____ ____ ____ 

 كرة السلة 2ش 
 أ.م رؤى صالح قدوري

 م.م سجى محمد حافظ
 السلةكرة  أ.م.د مصطفى جاسب تشريح

 أ.م رؤى صالح قدوري

 م.م سجى محمد حافظ

____ ____ ____ ____ 

 الخميس

 كشافة  1ش
م.د محمد عبد الرضا 

 حسان
 كرة السله م.د احمد مهدي سباحة 

 أ.م.د احمد عبد االئمة كاظم

 م.م مازن عبد االئمة كاظم

____ ____ ____ ____ 

 2ش 
جمناستك 

 ايقاعي
 ____ ____ ____ ____ م.د احمد مهدي سباحة م.د محمد عبد الرضا حسان كشافة  د.وجدان

 جامعة ميسان  

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 فرع العلوم النظرية
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 مقرر الفرع                                                              رئيس الفرع

 عدنان راضي فرج                                                محمد عبد الرضا حسان    

 

 

 اليوم

 

 الشعبة

12.30الساعة  10.30الساعة   8.30الساعة    2.30الساعة   

 التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة

 

 االحد

 

 ---------------------- ----------------- أ.م.د مرتضى محسن عبد بحث علمي --------------- --------------- أ.د محمد عبد الرضا كريم  تعلم حركي 1ش

 -------------------------- ----------------- أ.د محمد عبد الرضا كريم  تعلم حركي --------------- --------------- أ.م.د مرتضى محسن عبد بحث علمي 2ش 

 االثنين

 1ش
 أ.د علي عبد االئمة طرائق تدريس

 م.ب حسين فاخر
 -------------------------- ---------------- -------------------------- ------------------ احسان علي ثابت م.د مصارعه

 م.م هند قاسم جمناستك اجهزة 2ش 
 أ.د علي عبد االئمة طرائق تدريس

 م.ب حسين فاخر
----------------- -------------------------- ---------------- -------------------------- 

 الثالثاء

 أ.م.د مرتضى محسن جمناستك اجهزة أ.م.د مثنى ليث فسلجة أ.م.د مصطفى جاسب  مبارزه 1ش
--------------- --------------- 

 مبارزه أ.م.د مثنى ليث فسلجة 2ش 
 أ.م.د مصطفى جاسب

 م.ب ابرار جبار 
 --------------- --------------- م.م هند قاسم جمناستك اجهزة

 االربعاء

 1ش
 أ.د علي عبد االئمة طرائق تدريس

 م.ب حسين فاخر
 م.د احمد مهدي شلش إصابات رياضية أ.م.د سيف عباس جهاد العاب مضرب

--------------- --------------- 

 م.د احمد مهدي شلش إصابات رياضية 2ش 
 م علي عباس حسن كرة اليد

 سجى محمد حافظ م.م
 أ.د علي عبد االئمة طرائق تدريس

 م.ب حسين فاخر
--------------- --------------- 

 الخميس

 ---------------------- ----------------- ---------------------- ----------------- م علي عباس حسن كرة اليد أ.م.د علي حسن فليح كرة القدم 1ش

 لياقه بدنيه 2ش 
 أ.م.د محمد عبد هللا صيهود

 م.م منتهى واثق
 العاب مضرب

 م.د وجدان سعيد
 م.م منتهى واثق

 م.د وجدان سعيد ايقاعي
----------------- ---------------------- 
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 رئيس الفرع                             مقرر الفرع                                 

 محمد عبد الرضا حسان                                                    عدنان راضي فرج

 

 اليوم

 

 الشعبة

12.30الساعة  10.30الساعة   8.30الساعة    2.30الساعة   

 التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة

 

 االحد

 

   ----------- ---------- أ.م.د مصطفى عبد الزهره االختبارات والقياس أ.م.د رؤى صالح قدوري التدريب الرياضي 1ش

   أ.م.د مصطفى عبد الزهره االختبارات والقياس أ.م.د رؤى صالح قدوري التدريب الرياضي -------------- ------------- 2ش 

   أ.م.د رؤى صالح قدوري التدريب الرياضي -------------- ------------- أ.م.د مصطفى عبد الزهره االختبارات والقياس 3ش 

 االثنين

   د.قحطان محمد جبار كرة الطائرة ----------- --------- م.م فراس جاسب خلف العاب قوى 1ش

 الكرة الطائرة 2ش 
 م.د قحطان محمد جبار

 
   م علي عباس حسن كرة اليد م.م فراس جاسب خلف العاب قوى

 الكرة الطائرة د. محمد عبدالرضا كريم اليدكرة  3ش 
 م.د قحطان محمد جبار

 م.م ضحى محمد حافظ
   م.م زينب  عبدالكاظم ساحة وميدان

 الثالثاء

 كرة السلة 1ش
 أ.د علي مطير حميدي

 م.م علي عبد الكريم
   م.د علي حسن علي مالكمة م.م فراس جاسب خلف العاب قوى

 كرة السلة م.د علي حسن علي مالكمة 2ش 
 أ.د علي مطير حميدي

 م.م علي عبد الكريم
   م.م فراس جاسب خلف العاب قوى

 كرة اليد 3ش 
 م علي عباس حسن

 م.م سجى محمد حافظ
   م.م زينب كاظم حسناوي العاب قوى م.مهند قاسم مهلهل جمناستك اجهزة

 االربعاء

 1ش
 أ.م.د حيدر صبيح نجم جمناستك اجهزة

 الكرة الطائرة
 قحطان محمد جبار م.د

 م.
   م علي عباس حسن كرة اليد

 م علي عباس حسن كرة اليد 2ش 
 أ.م.د حيدر صبيح نجم جمناستك اجهزة

 الكرة الطائرة
 م.د قحطان محمد جبار

 م.
  

 الكرة الطائرة 3ش 
 م.د قحطان محمد جبار

 م.م ضحى محمد حافظ
 لياقة بدنية

 أ.م.د محمد عبد هللا صيهود

 منتهى واثق م.م
 كرة السلة

 أ.م.د رؤى صالح قدوري

 م.م سجى محمد حافظ
  

 الخميس

 طرائق التدريس 1ش
 أ.دعلي عبد االئمة كاظم

 م.ب حسين فاخر
   م.د احسان علي ثابت البايوميكانيك أ.د محمد ماجد محمد صالح اإلحصاء الرياضي

 طرائق التدريس م.د احسان علي ثابت البايوميكانيك 2ش 
 أ.دعلي عبد االئمة كاظم

 م.ب حسين فاخر
   أ.د محمد ماجد محمد صالح اإلحصاء الرياضي

 طرائق التدريس م.د احسان علي ثابت البايوميكانيك أ.د محمد ماجد محمد صالح اإلحصاء الرياضي 3ش
 أ.دعلي عبد االئمة كاظم

 م.ب حسين فاخر
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