
                                                  ((الرابعة 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

 9 ثامر حمادم.د. االدارة والتنظيم    8.30
  محمد جاسمد.د. انتصار رشيد +  ساحة وميدان 21 أ.د. سها علي حسين رياضة المعاقين 10.15
     د. محمد جاسم أ.م.د انتصار رشيد +  وميدان ساحة 12.00
1.30       

 االثنين

 20 أ.م.د. ياسر نجاح التحليل الحركي 3 أ.د. احمد ثامر التحليل الحركي 8.30
  ري+ م.د. احمد ذا ناجيأ.د ضياء + قاسم أ.د صباح كرة القدم  + أ.م.د. شيرزاد محمد م.د. مهند عبد الستارأ. كرة السلة 10.15
  معاذ عبد الكريمأ.د. عمار دروش + م.م.  كرة اليد مختبر أ.م انسام يعرب اللغة االنكليزية 12.00
1.30       

 الثالثاء

 8 أ.م.د. هويدة اسماعيل علم النفس    8.30
  م.م هيثم صادق+ء حكمتم.د. اسماأ.أ.د. حسين سبهان+ كرة الطائرة  د. محمد جاسم أ.م.د انتصار رشيد +  ساحة وميدان 10.15
 21 أ.م انسام يعرب اللغة االنكليزية 2 أ.د. عبداهلل هزاع علم النفس 12.00
1.30       

 األربعاء

     أ.د صباح قاسم أ.د ضياء ناجي + م.م علي سعد كرة القدم 8.30
 27 أ.د. عبد الرزاق كاظم علم التدريب 7 أ.م.د. صالح وهاب االدارة والتنظيم 10.15
  محمد جاسمد.  ساحة وميدان  أ.د. حسين سبهان+أ.م.د.محمد صالح كرة الطائرة 12.00
1.30       

 الخميس

  أ.م.د. مهند عبد الستار + م. حارث مبشر كرة السلة 27 أ.د. صباح قاسم علم التدريب 8.30
 8 لأ.د. احمد محمد اسماعي رياضة المعاقين  + م.م. معاذ عبد الكريم أ.د احمد خميس كرة اليد 10.15
12.00       
1.30       



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

 الوقت اليوم
 الشعبة )د( طالب الشعبة )ج( طالب

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

  ك + أ.م. اسماعيل سليمأ.م.د. فارس سامي مالأ.د اسامة+ كرة القدم 22 أ.د. احمد محمد اسماعيل رياضة المعاقين 8.30
 1 ياسر نجاحأ.م.د.  التحليل الحركي  @أ.د. صريح عبد الكريم +  ساحة وميدان 10.15
    27 أ.م انسام يعرب اللغة االنكليزية 12.00
1.30       

 االثنين

8.30       
 22 لي يوسفأ.د. ع علم النفس 9 أ.م.د. هويدة اسماعيل علم النفس 10.15
  أ.م.د. زيدون جواد + م.د. بيداء رزاق ساحة وميدان  أ.د. فارس سامي شابا + أ.م.د. مهند عبد الستار كرة السلة  12.00
1.30       

 الثالثاء

 7 أ.د. عبد الهادي حميد علم التدريب  أ.م.د.وسن جاسم محمد كاظم أ.دأ.د. حسين سبهان+ كرة الطائرة 8.30
  أ.م.د. مهند عبد الستار + أ.م.د. شيرزاد محمد كرة السلة 22 د. ثامر حمادم. االدارة والتنظيم 10.15
12.00       
1.30       

 األربعاء

  د. محمد محمود+ د. رعد خنجر   كرة اليد 8 أ.د. عبد الوهاب غازي علم التدريب 8.30
  أ.م.د. زيدون جواد + م.د. بيداء رزاق ميدانساحة و   أ.م.د. فارس سامي مالك+م.عماد كاظمأ.د اسامة+ كرة القدم 10.15
 6 أ.د. سها علي حسين رياضة المعاقين  أ.د. عمار دروش + م.د. رعد خنجر كرة اليد 12.00
1.30       

 الخميس

 9 أ.د. عبداهلل هزاع االدارة والتنظيم 22 أ.م.د. احمد سبع التحليل الحركي 8.30
  د. عالء محسن + م. هيثم صادق كرة الطائرة  + @د الكريم أ.د. صريح عب ساحة وميدان 10.15
 8 م.م نور عبد الصاحب اللغة االنكليزية    12.00
1.30       



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

 الوقت اليوم
 الشعبة )و( طالب الشعبة )ه( طالب

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة أسم التدريسي اسم المادة

 األحد

8.30       
 21 أ.د. عبداهلل هزاع علم النفس 27 أ.د. عبد الوهاب غازي التدريب علم 10.15
  أ.م علي عبد اللطيفد. عبد الوهاب غازي + أ. كرة اليد  اتياحمد محمد اسماعيل + د. احالم شغ د. ساحة وميدان 12.00
1.30       

 االثنين

  أ.د ضياء ناجي + م.د. احمد ذاري القدم كرة  اتيد اسماعيل + د. احالم شغد. احمد محم ساحة وميدان 8.30
 2 م.د. ثامر حماد االدارة والتنظيم 20 أ.د احمد محمد اسماعيل رياضة المعاقين 10.15
  @أ.د. احمد ناجي +  ساحة وميدان  د. فؤاد متعبد. عبد الوهاب غازي +  كرة اليد 12.00
1.30       

 الثالثاء

    3 د ثامرأ.د. احم التحليل الحركي 8.30
 1 احمد سبعأ.م.د.  التحليل الحركي  د.ماهر + جنان ناجيد.+  د.عالء محسن كرة الطائرة 10.15
  أ.د. علي يوسف +د.عالء محسن + م.هيثم صادق  الكرة الطائرة    12.00
1.30       

 األربعاء

  أ.م.د. مهند عبد الستار + أ.م.د. شيرزاد محمد كرة السلة 6 أ.م انسام يعرب اللغة االنكليزية 8.30
 26 أ.د. عبد الهادي حميد علم التدريب  أ.م.د. مهند عبد الستار + أ.م.د. شيرزاد محمد كرة السلة 10.15
 مختبر أ.م انسام يعرب اللغة االنكليزية 22 أ.م.د. وسن جاسم علم النفس 12.00
1.30       

 الخميس

 20 أ.د. احمد محمد اسماعيل رياضة المعاقين  .د ضياء ناجي + أ.م. عماد كاظم+أ.م.اسماعيلأ كرة القدم 8.30
  @أ.د. احمد ناجي +  ساحة وميدان 6 أ.م.د. صالح وهاب االدارة والتنظيم 10.15
12.00       
1.30       



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

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

 القاعة أسم التدريسي اسم المادة القاعة ريسيأسم التد اسم المادة

 األحد

 1 أ.د. احمد ناجي علم التدريب  @د. ايمان عبد االمير +  ساحة وميدان 8.30
  + أ.م بيداء خضرأ.د اسماء حكمت  كرة الطائرة 3 أ.د. احمد ثامر التحليل الحركي 10.15
12.00       
1.30       

 االثنين

  علي حسن+ م.م د. علي جهاد  االسكواش 7 أ.م.د. صالح وهاب لتنظيماالدارة وا 8.30
 26 أ.م.د. بان عدنان علم النفس  @د. ايمان عبد االمير +  ساحة وميدان 10.15
12.00       
1.30       

 الثالثاء

 20 أ.م.د. هدى حميد التحليل الحركي  أ.د. صالح راضي + م.م. علي سعد كرة القدم 8.30
  د. حيدر فائق  ساحة وميدان 6 أ.د. احمد محمد اسماعيل رياضة المعاقين 10.15
    20 د. صباح قاسم تدريب  12.00
1.30       

 األربعاء

  هدى أ.م.د.+ أ.د.اشراق علي+أ.م.د. وسن حنون كرة السلة    8.30
  م. ميساء حسين ر فائق +د. حيد ساحة وميدان 21 م.م نور عبد الصاحب اللغة االنكليزية 10.15
 2 أ.د. عبداهلل هزاع االدارة والتنظيم  أ.م.د. مهند عبد الستار + أ.م.د. شيرزاد محمد كرة السلة 12.00
1.30       

 الخميس

  د. عبد الوهاب غازي + م. رقية عبد الرضا كرة اليد  هيثم صادقم.م  +د.حسين سبهان  كرة الطائرة 8.30
 20 أ.د. ايمان عبد االمير رياضة المعاقين 1 أ.م.د. وسن جاسم فسعلم الن 10.15
 مختبر أ.م ميادة زهير اللغة االنكليزية  د. رعد خنجر + م. معاذ عبد الكريم كرة اليد 12.00
1,30       



                                                  ((الرابعة 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

  أ.د.فارس شابا+أ.م.د. وسن  + أ.م.د. هدى  كرة السلة  أ.م.د اسماء حكمت + د. وسن جاسم  كرة الطائرة 8.30
 26 م.م نور عبد الصاحب اللغة االنكليزية 7 أ.د. احمد ناجي علم التدريب 10.15
 22 أ.د. ايمان عبد االمير رياضة المعاقين    12.00
1.30       

 االثنين

 8 أ.د. احمد ناجي علم التدريب  أ.د ايمان عبد االمير+أ.م.د انتصار+ د. زيدون جواد ساحة وميدان 8.30
  أ.د علي جهاد + م.م فرح عصام االسكواش  د. عبد الوهاب غازي + م. رقية عبد الرضا كرة اليد 10.15
  أ.د. احمد محمد اسماعيل + د. احالم شغاتي احة وميدانس 22 أ.م.د. هويدة اسماعيل علم النفس 12.00
1.30       

 الثالثاء

  د. احمد محمد اسماعيل + د. احالم شغاتي ساحة وميدان  أ.م.د انتصار رشيد+ د. زيدون جواد ساحة وميدان 8.30
 2 أ.م.د. هويدة اسماعيل علم النفس 8 أ.م.د. صالح وهاب االدارة والتنظيم 10.15
12.00       
1.30       

 األربعاء

  د. اسماء حكمت + د. وسن جاسم + د. جنان ناجي كرة الطائرة 27 أ.م.د. ياسر نجاح التحليل الحركي 8.30
  د. عبد الوهاب غازي + م. رقية عبد الرضا كرة اليد Eم. أ.م انسام يعرب اللغة االنكليزية 10.15
 1 أ.م.د. صالح وهاب االدارة والتنظيم  ي شابا + د. وسن حنونأ.د. فارس سام  كرة السلة 12.00
1.30       

 الخميس

     أ.د. علي جهاد + د. لؤي حسين االسكواش 8.30
 3 أ.م.د. هدى حميد التحليل الحركي 2 أ.د. سها علي حسين رياضة المعاقين 10.15
12.00       
1,30       

 


