
 

 

 

 

 النزاهة آية العفة )األمام علي علية السالم(
 (0200-0202)نهعاو اندراضي  ثانيجدول االيخحاناث اننهائيت نهدور ان

 ادلرحهت انثانثت ادلرحهت االوىل انخاريخ انيىو
 )حضوري( فطهجت )حضوري(  حشريح  2022/9/3 انطبج

 )حضوري(+ كشافت ضاحت وييداٌ   2022/9/5 االثنني

 )حضوري( )يصارعت بنني + مجناضخك ايماعي بناث(

+ 

 )حضوري( يبارزة

 )حضوري(  كرة انيد+  كرة انمدو )حضوري( كرة انطهت+ كرة انمدو   2022/9/7 االربعاء

 )حضوري(  حنص أرضي + انطائرة كرة )حضوري(( نيالت بناث +اثمال بنني ) 2022/9/10 انطبج

 )حضوري( اجهسة ضاحت وييداٌ + مجناضخك )حضوري(اخاللياث يهنت  2022/9/12 االثنني
 )حضوري( طرائك حدريص )الكتروني(حمىق االنطاٌ  2022/9/14 االربعاء

 )حضوري( طب رياضي )الكتروني(انهغت االنكهيسيت  2022/9/17 انطبج

 )الكتروني( حبث عهًي )الكتروني(حاريخ انرتبيت انبدنيت   2022/9/19 االثنني
 )الكتروني(   حعهى حركي )الكتروني(حاضباث   2022/9/21 االربعاء

 )الكتروني(انهغت االنكهيسيت  )الكتروني(انهغت انعربيت  2022/9/24 انطبج
 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهىريت انعراق
 وزارة انخعهيى انعايل وانبحث انعهًي

 كهيت انكىث اجلايعت
 لطى انرتبيت انبدنيت وعهىو انرياضت

 

REPUBLIC OF IRAQ 

Ministry of higher Education and 

Scientific Research 

KUT UNIVERSITY COLLEGE 

Department of Physical Education 
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 المالحظات /
 الحضوري ((( )))    

 ساعات 3 ةالنظريالمواد المواد العملية ساعة ونصف ومدة امتحان ،  مساءا  12:30 الصباحية والمسائية الساعةيكون موعد االمتحانات للدراستين -

 يجب لبس الكمامة وجلب التعقيم الشخصي اثناء الدخول للقاعات الدراسية-

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

 ساعات 3 ةالنظريالمواد المواد العملية ساعة ونصف ومدة امتحان مساءا  ،  الثالثةيكون 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 -

 عبد اهلل حطني انالييأ.د 

 رئيص لطى انرتبيت انبدنيت وعهىو انرياضت
 



 

 

 

 النزاهة آية العفة )األمام علي علية السالم(
 (0200-0202)نهعاو اندراضي  ثانيجدول االيخحاناث اننهائيت نهدور ان

 ادلرحهت انرابعت ادلرحهت انثانيت انخاريخ انيىو
 )حضوري(عهى انخدريب  )حضوري(بايىييكانيك  2022/9/4 االحد

 )حضوري(كرة انطهت + كرة انمدو  )حضوري( ضباحت + كرة انطهت 2022/9/6 انثالثاء

 )حضوري( كرة انيد +انطاحت وادليداٌ  )حضوري(مجناضخك اجهسة + كرة انيد  2022/9/8 اخلًيص

)يالكًت بنني + مجناضخك ايماعي بناث( +  طرائك حدريص 2022/9/11 االحد
 )حضوري(

 )حضوري(كرة انطائرة  

 )حضوري( االدارة وانخنظيى )حضوري(ضاحت وييداٌ  + كرة انطائرة  2022/9/13 انثالثاء
 )الكتروني(انخحهيم احلركي  )الكتروني(انخدريب انرياضي  2022/9/15 اخلًيص

 )الكتروني(عهى اننفص انرياضي  )الكتروني(االخخباراث وانمياش  2022/9/18 االحد

 )الكتروني(اضص انرتبيت  )الكتروني(االحصاء انرياضي  2022/9/20 انثالثاء

 )الكتروني(انهغت االنكهيسيت  )الكتروني(انهغت االنكهيسيت  2022/9/22 اخلًيص
 - )الكتروني(حاضباث   2022/9/25 االحد

 

 

 

 

 

 

 

 مجهىريت انعراق
 وزارة انخعهيى انعايل وانبحث انعهًي

 كهيت انكىث اجلايعت
 لطى انرتبيت انبدنيت وعهىو انرياضت

 

REPUBLIC OF IRAQ 

Ministry of higher Education and 

Scientific Research 

KUT UNIVERSITY COLLEGE 
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 عبد اهلل حطني انالييأ.د 

 رئيص لطى انرتبيت انبدنيت وعهىو انرياضت
 

 المالحظات /
 الحضوري ((( )))    

 ساعات 3 ةالنظريالمواد المواد العملية ساعة ونصف و، مدة امتحان  مساءا  12:30يكون موعد االمتحانات للدراستين الصباحية والمسائية الساعة -

 يجب لبس الكمامة وجلب التعقيم الشخصي اثناء الدخول للقاعات الدراسية-

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

 ساعات 3 ةالنظريالمواد المواد العملية ساعة ونصف ومساءا  ، مدة امتحان  الثالثةيكون 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 -


