
 (( الثانية المرحلة 1029-1028جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))                                 

 الوقت اليوم
 الشعبة )ب( طالب الشعبة )أ( طالب

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

  أ.م.د خالد نجم + أ.م.د شيرزاد محمد كرة سلة  أ.م.د محمد محمود + م. علي عبد اللطيف كرة يد 8.30
 6 أ.د فارس سامي مالك تاالختبارا 5 أ.د. مؤيد جاسم علم التدريب 10.15
 21 م. اسامة عبد علي حقوق االنسان والحريات  أ.د. ليث فارس + أ.م.د خالد نجم  كرة سلة 12.00
1.30       

 االثنين

 1 أ.د. عباس علي عذاب االحصاء 21 أ.م.د. احمد عدنان حقوق االنسان والحريات 8.30
  د. زيدون جواد + د. بيداء رزاق ساحة وميدان  + وليد قصيد سعيد أ.د احمد ثامر + أ.م.د. فرقد + سباحة 10.15

  أ.م.د ماهر عبد االله+أ.م.د طارق علي+م.د خليل ستار الكرة الطائرة 20 أ.د. كمال جالل + د. ايالف مالكمة 12.00
1.30       

 الثالثاء

 م.الحاسوب أ.م.د. عبد الجليل جبار الحاسبات   ليل ستار أ.م.د محمد صالح + أ.م.د ماهرعبد االله+م.د خ الكرة الطائرة 8.30
  + د.سعيد م.د يسار صبيح سباحة 9 أ.د. عباس علي عذاب االحصاء 10.15
  أ.د عمار دروش + م.م معاذ عبد الكريم كرة يد  + وليد قصيأ.م.د. فرقد + د. يسار سباحة 12.00
1.30       

 األربعاء

 مختبر م. الهام احمد اللغة االنكليزية 5 عباس علي عذابأ.د.  االختبارات 8.30
  د طارق نزار + أ.د اسماعيل ابراهيمأ. جمناستك اجهزة 3 م. الهام احمد اللغة االنكليزية 10.15
 8 أ.د. مؤيد جاسم علم التدريب  م. ميساء حسين + @ ساحة وميدان 12.00
1.30       

 الخميس

 1 أ.د. صريح عبد الكريم بايو ميكانيك 3 . ليث فارسأ.د البايوميكانيك 8.30
  أ.د. كمال + د. ايالف + د محمد قصي مالكمة  أ.م.د ياسر نجاح + م.د. جمال سكران جمناستك اجهزة 10.15
  أ.م.د علي احمد +أ.م.د سعيد احمد سعيد  سباحة 20 أ.م.د. عبد الجليل جبار الحاسبات 12.00

1.30      
 
 
 



 (( الثانية المرحلة 1029-1028جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))                                 

 الشعبة )د( طالب الشعبة )ج( طالب الوقت ماليو 
 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

  أ.م.د انتصار رشيد+ م. محمد جاسم ساحة وميدان 7 أ.د. علي جهاد علم التدريب 8.30
 9 صالح راضي أ.د. االختبارات  د. عبد الجليل جبار + م.د. محمد قصي مالكمة 10.15
 1 أ.د. حيدر فائق علم التدريب 7 علي د. سها اللغة االنكليزية 12.00
1.30       

 االثنين

 مختبر م. الهام احمد اللغة االنكليزية  خالد نجمأ.د. ليث فارس + أ.م.د  كرة سلة  8.30

نغم نذيرد.  حقوق االنسان والحريات 10.15  21 سامة عبد عليم. ا حقوق االنسان والحريات 27 
  أ.م.د لؤي سامي + م.م علي كمال كرة سلة  أ.د مصفى أ.م.د. فرقد +أ.م.د سامر أ.م.د يسار سباحة 12.00
1.30       

 الثالثاء

  + وليد قصيد. يسار م.  سباحة  أ.م.د محمد محمود + م. علي عبد اللطيف كرة يد 8.30
  أ.د عمار دروش + م.م معاذ عبد الكريم كرة يد  + م.م محمد اسماعيلليل ستار د خأ.م.د طارق علي + م. كرة طائرة 10.15
 3 أ.م.د. اياد صالح الحاسبات 1 أ.د. علي شبوط البايوميكانيك 12.00
1.30       

 األربعاء

  .م.د. جمال سكران +  أ.د محمد جواد  جمناستك اجهزة 7 أ.د. فارس سامي شابا االختبارات 8.30
 6 أ.د. صريح عبد الكريم البايوميكانيك  د. احالم شغاتي + د. محمد جاسم ساحة وميدان 10.15

  أ.د. كمال جالل + د. ايالف مالكمة  د. طارق نزار + د. اسماعيل ابراهيم جمناستك اجهزة 12.00

1.30       

 لخميسا

  .د. يسار صبيح+ م أ.م.د سعيد سباحة م.الحاسوب م. رشا عبد الحسين الحاسبات 8.30
 9 أ.د. فارس سامي شابا االحصاء  أ.د مصفى أ.م.د. فرقد +أ.م.د سامر أ.م.د يسار سباحة 10.15
  + م.م محمد اسماعيلأ.م.د ماهر عبد االلهأ.م.د محمد صالح + الكرة الطائرة 6 أ.د. فارس سامي شابا االحصاء 12.00

1.30       



 (( الثانية المرحلة 1029-1028جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))                                 

 الشعبة )و( طالب الشعبة )هـ( طالب الوقت اليوم
 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

 8 أ.د. عباس علي عذاب االختبارات 5 أ.د. صريح عبد الكريم البايوميكانيك 8.30
  د حيدر فائق.أ.د ايمان عبد االمير أ ساحة وميدان  أ.م.د. علي عبد الواحد + علي احمد علي جمناستك اجهزة 10.15
  + م.د. خليل ستار م.د ثامر حمادد. طارق علي يوسف +  كرة الطائرة 20 أ.د. صالح راضي االحصاء 12.00
1.30       

 االثنين

  أ.د كمال جالل + د. ايالف ربيع + د. محمد قصي مالكمة  +أ.م.د شيرزاد  م. حارث مبشر أ.م.د لؤي سامي كرة السلة 8.30
  أ.د عمار دروش + م.م معاذ عبد الكريم كرة اليد  أ.د حيدر فائق +م. ميساء حسين وميدان ساحة 10.15
 20 م. الهام احمد اللغة االنكليزية 2 م. اسامة عبد علي حقوق االنسان والحريات 12.00
1.30       

 الثالثاء

 26 . عمار دروشأ.د علم التدريب  م.د فؤاد متعب + م.م معاذ عبد الكريم كرة اليد 8.30
  أ.م.د. سامر منصور + م.م وليد قصي  سباحة مختبر م. الهام احمد اللغة االنكليزية 10.15
 22 م. اسامة عبد علي حقوق االنسان والحريات  سامر منصور دأ.م.د. علي احمد + أ.م. سباحة 12.00
1.30       

 األربعاء

 20 أ.د. صالح راضي االحصاء م.الحاسوب أ.م.د. عبد الجليل جبار الحاسبات 8.30
  أ.م.د خالد نجم م.م علي كمال كرة السلة  د. ايالف ربيع + د. محمد قصي مالكمة 10.15

 7 أ.د. حسناء ستار البايوميكانيك  +م.م عمر سعيدأ.م.د ماهر عبد االلهأ.م.د طارق علي +  كرة الطائرة 12.00
1.30       

 الخميس

  أ.م.د. علي عبد الواحد + علي احمد علي جمناستك اجهزة 8 أ.د. صالح راضي راتاالختبا 8.30
 م.التشريح أ.م.د. اياد صالح الحاسبات  أ.م.د سامر منصور + م.م وليد قصي.م.د علي احمد + سباحة 10.15
  أ.د. مصطفى صالح الدين + م.م وليد قصي سباحة 1 أ.د. عمار دروش علم التدريب 12.00

1.30      
 
 

 



 (( الثانية المرحلة 1029-1028جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))                                 

 الوقت اليوم
 الشعبة )ح( طالبات الشعبة )ز( طالب

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

  د. وفاء صباح + د. سؤدد ابراهيم سباحة 3 أ.د. علي شبوط البايوميكانيك 8.30
 20 أ.د. ندى نبهان االحصاء  م.م محمد اسماعيلأ.م.د محمد صالح+م.د ثامر حماد + الكرة الطائرة 10.15
  أ.م.د محمد محمود + م.م سهير متعب كرة ا ليد  د. عبد الجليل جبار + د. محمد قصي مالكمة 12.00
1.30       

 االثنين

  ن د. اميرة عبد الواحد +د.خلود اليذ + د. نهى محس جمناستك ايقاعي 6 أ.م.د. فارس سامي مالك االحصاء 8.30
 1 أ.د. عبد الكريم فاضل علم التدريب  أ.م.د محمد محمود + م.م علي عبد اللطيف كرة اليد 10.15
 م.الحاسوب م. رشا عبد الحسين الحاسبات 1 أ.د. حيدر فائق علم التدريب 12.00
1.30       

 الثالثاء

  أ.د. سوزان سليم زةجمناستك اجه  أ.م.د سامر منصورأ.د. مصطفى صالح الدين +  سباحة 8.30
 21 أ.د. ندى نبهان االختبارات  أ.م.د اياد صالح + علي احمد علي جمناستك اجهزة 10.15
 8 أ.د. انتصار رشيد البايوميكانيك 6 م. الهام احمد اللغة االنكليزية 12.00
1.30       

 األربعاء

 26 نغم نذيرد.  حقوق االنسان والحريات 2 م. رشا عبد الحسين الحاسبات 8.30
  أ.م.د نداء ياسر + أ.م.د سماح نور الدين أ.م بيداء خضر كرة الطائرة 9 أ.د. صالح راضي االختبارات 10.15
  د. وفاء صباح + د. سؤدد ابراهيم سباحة  أ.م.د خالد نجم + @  كرة السلة 12.00
1.30       

 الخميس

  أ.م. د. سناء مجيد + أ.م.د زيدون جواد ساحة وميدان  وليد قصي+صطفى+ أ.م.د مأ.د. مصطفى صالح الدين سباحة 8.30
 1 م. الهام احمد اللغة االنكليزية  د. سناء مجيد + د. محمد جاسم ساحة وميدان 10.15

  أ.م.د اشراق علي+م.م فرح عصام كرة السلة 7 م. اسامة عبد علي حقوق االنسان والحريات 12.00

1.30       
 



 (( الثانية المرحلة 1029-1028جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي ))                                 

 الوقت اليوم
 الشعبة )ي( طالبات الشعبة )ط( طالبات

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

 م.الحاسوب م. رشا عبد الحسين الحاسبات 21 د. نغم نذير حقوق االنسان والحريات 8.30
  تخار احمد + د. احالم شغاتيد. اف سباحة  أ.م.د محمد محمود + م.م سهير متعب كرة اليد 10.15
 6 أ.د. زهرة شهاب االختبارات  د. افتخار احمد + د. وفاء صباح سباحة 12.00
1.30       

 االثنين

  أ.د حيدر فائق + م. ميساء حسين ساحة وميدان  أ.م.د نداء ياسر + أ.م.د سماح نور الدين +أ.م بيداء خضر كرة الطائرة 8.30
  أ.د. سوزان سليم جمناستك اجهزة  د. نهى محسن+ د.زينة خالد  قاعيجمناستك اي 10.15
 7 أ.د. انتصار رشيد البايوميكانيك 3 أ.د. زهرة شهاب االحصاء 12.00
1.30       

 الثالثاء

 1 أ.م.د. احمد عدنان حقوق االنسان والحريات 22 أ.د. حسناء ستار البايوميكانيك 8.30
  أ.د اميرة عبد الواحد + د. نهى محسن + د. زينة خالد جمناستك ايقاعي  د. غادة مؤيدأ. جمناستك اجهزة 10.15
 20 علي.د سها أ اللغة االنكليزية 7 أ.د. زهرة شهاب االختبارات 12.00
1.30       

 األربعاء

  د. افتخار احمد + د. احالم شغاتي سباحة 21 .د سها عليأ اللغة االنكليزية 8.30
 2 أ.د. عبد الكريم فاضل علم التدريب  د. افتخار محمد + د. وفاء صباح باحةس 10.15
  أ.م.د محمد محمود + م.م سهير متعب كرة اليد م.الحاسوب م. رشا عبد الحسين الحاسبات 12.00
1.30       

 الخميس

  امأ.م.د اشراق علي+م.م فرح عص كرة السلة 7 أ.د. عبد الكريم فاضل علم التدريب 8.30
 26 أ.د. زهرة شهاب االحصاء  أ.م.د اشراق علي + أ.م.د لؤي سامي كرة السلة 10.15

  + أ.م.دسماح نور الدين + أ.م بيداء خضرأ.م.د نداء ياسر  كرة الطائرة  د. زيدون جواد+ د بيداء رزاق  ساحة وميدان 12.00
1.30       

 


