
 

 

 

 النزاهة آية العفة )األمام علي علية السالم(
 (2021-2020جدول االمتحانات النهائية للدور االول للعام الدراسي )

 املرحلة الثانية املرحلة االوىل التاريخ اليوم
 (رونيتالك)ساحة وميدان + مجناستك اجهزة  )حضوري(  تشريح  2021/7/27 الثالثاء

 2021/7/29 اخلميس
 (رونيتالك)( لياقة بنات +اثقال بنني )

 (رونيتالك)كرة القدم  + 
 (رونيتالك)بايوميكانيك 

 (رونيتالك)كرة السلة + كرة اليد  (رونيتالك)ساحة وميدان  +  كرة السلة 2021/8/1 االحد

 )حضوري(التدريب الرياضي  )الكتروني(كشافة  2021/8/3 الثالثاء

 (رونيتالك)كرة الطائرة  )الكتروني(حاسبات   2021/8/5 اخلميس

 )الكتروني( طرائق تدريس )الكتروني(تاريخ الرتبية البدنية   2021/8/8 االحد

 )الكتروني(اللغة االنكليزية  2021/8/10 الثالثاء
 (رونيتالك))مالكمة بنني + مجناستك ايقاعي بنات( 

+ 

 )الكتروني( سباحة

 (حضوري)االختبارات والقياس  )الكتروني(حقوق االنسان  2021/8/12 اخلميس

 )الكتروني(االحصاء الرياضي  )الكتروني(اللغة العربية  15/8/2021 االحد

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 كلية الكوت اجلامعة
 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 

REPUBLIC OF IRAQ 

Ministry of higher Education and 

Scientific Research 

KUT UNIVERSITY COLLEGE 
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 أ.د زينب عبد علي الربزجني

 رئيس قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
 

 المالحظات /
 الحضوري ((( )))    

 ساعات 3 ةالنظريالمواد المواد العملية ساعة ونصف ومدة امتحان يكون موعد االمتحانات للدراستين الصباحية والمسائية الساعة التاسعة صباحاً  -

 يجب لبس الكمامة وجلب التعقيم الشخصي اثناء الدخول للقاعات الدراسية -

 قاعة االمتحانية  بدون هوية التعريف )هوية الطالب(الكتابة بالقلم الجاف االزرق حصراً ، ال يمكن دخول الطالب لل -
 ((( االلكتروني )))    

 ساعات 3 ةالنظريالمواد المواد العملية ساعة ونصف وظهراً مدة امتحان  الثانيةيكون موعد االمتحانات للدراستين الصباحية والمسائية الساعة  -

 ( النه يعتبر قاعة االمتحانmeetلم يدخل للـ)اذا غائب ويعتبر ملزم بالدخول له ، الطالب ( لكل امتحان الكتروني وmeet)يتم فتح رابط  -



 

 

 

 النزاهة آية العفة )األمام علي علية السالم(
 (2021-2020جدول االمتحانات النهائية للدور االول للعام الدراسي )

 الثالثةاملرحلة  التاريخ اليوم
 )حضوري(   تعلم حركي 2021/7/26 االثنني

 (رونيتالك)  كرة اليد+  قدمكرة ال 2021/7/28 االربعاء

 (رونيتالك)طب رياضي  2021/7/31 السبت

 (رونيتالك)ساحة وميدان + مجناستك  2021/8/2 االثنني
 (رونيتالك)كرة الطائرة  2021/8/4 االربعاء

 )الكتروني( تنس أرضي  + طرائق تدريس 2021/8/7 السبت

 2021/8/9 االثنني

 )الكتروني(+ مجناستك ايقاعي بنات(  مصارعة بنني)

+ 

 )الكتروني( مبارزة
 )حضوري( حبث علمي 2021/8/11 االربعاء
 )حضوري( فسلجة 2021/8/14 السبت
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 أ.د زينب عبد علي الربزجني

 رئيس قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
 

 المالحظات /
 الحضوري ((( )))    

 ساعات 3 ةالنظريالمواد المواد العملية ساعة ونصف ومدة امتحان يكون موعد االمتحانات للدراستين الصباحية والمسائية الساعة التاسعة صباحاً  -

 يجب لبس الكمامة وجلب التعقيم الشخصي اثناء الدخول للقاعات الدراسية -

 الكتابة بالقلم الجاف االزرق حصراً ، ال يمكن دخول الطالب للقاعة االمتحانية  بدون هوية التعريف )هوية الطالب( -
 ((( االلكتروني )))    

 ساعات 3 ةالنظريالمواد المواد العملية ساعة ونصف وظهراً مدة امتحان  الثانيةيكون موعد االمتحانات للدراستين الصباحية والمسائية الساعة  -

 ( النه يعتبر قاعة االمتحانmeetلم يدخل للـ)اذا غائب ويعتبر ملزم بالدخول له ، الطالب ( لكل امتحان الكتروني وmeet)يتم فتح رابط  -


